
m Us. 
LITTERATURA RA POPULARA 

BASME, ORAŢII PĂCĂLITURI 
% GHICITORI 

ADUNATE DE 

1. C. FUNDESCU. 

CU 0 INTRODUCERE DESPRE LITERATURA POPULARĂ 

   
EDIȚIUNEA A ÎN, REVEDUTĂ ŞI Sida 
O ȘT [ 

mă p9 

BUCURESCI 

ț TIPOGRAPHIA NAȚIONALE 

C.N. RĂDULESCU 
24 Strada Academiei 24 

3
3
0
 

y A € 
LIBRARI EDITORI ţ 

€ pocec ŞI POMPANIA 
7 Cajlea Mogoşidei 7 | 

    303.2 În99)



  

  
  

  

Ori câte esemplare nu vor 
Vor considera ca contra făcute 

purta semnătura mea, se 

  

“udă” 
C8312 

    

-
-



COMISIUNEA 

PENTRU ESAMINAREA BASMELOR 

Având adunată o colecţiune de basme popuiare, 

şi neavândi mice să le imprimi, ami ar&tată 

acestă dorinţă, printr'o petiţiune, Domnului Ministru 

alii Instrucțiunii publice, cerendii să-mi vie în aju- 

torii cu imprimarea. | 
Domnulii Ministru a numiti o comisiune, — com- 

pusă din D-nii T. Văcărescu şi B. P. Hăjdăi, — că- 

ria a trimisi acea colecțiune a o cerceta, dacă merită 

să se imprime, şi a-i raporta. 

Membrii acei comisiuni, dupe ce aii cercetati acele 

basme, a trimis, fiă-care în parte, următorele ra- 
porturi: 

Raportulă D-lui Hăjdtă către Ministeriuli 

Instrucțiunei publice, înregistrat la Nr. 5,966 

Decembre, 1865. 

Conform adresei D-vâstră, am cercetati manus- 

criptulăi basmelorii populare, adunate de D. Fun- 
descu, şi sum de opiniune că publicarea lori enu 

numai utilă, ci chiarii mecesariă, cu atăt mai vâr-
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tosii că literatura română e mai săracă de cători 

care alta în asemenea colecţiuni. 

Primiţi asicurarea celei mai înalte consideraţiuni. 

B. P. Hăjdeă. 
  

- Raportul D-hă 1. Văcărescu, către D. Ministru 

cultelor, şi alâ Instrucţiunei publice, înregistrată la 

Nr. 926 din 26 Februariiă 1866. 

Prin adresa D-vâstră Nr. 39,591, "mi faceţi o- 
n6re a mă însărcina cu essaminarea basmelor po- 

pulare, culese de D. I. C. Fundescu, și a comunica 

Ministeriului -opiniunea mea asupra acestei opere, 

pe care autorulă arii dori s'o imprime cu spesele 
Statului. 

Fără a intra într'unii studii mai i întinsă, mă voiiă 

mărgini a spune, Domnule Ministre, că acest ge- 

nerii literalii alii basmelorii,. afară de forma plăcută 

şi încântătâre, merită o atențiune mai seriâsă, fiind-că, 
într'6nsulii afiămii suvenirile cele mai depărtate a- 

le unui poporii ce este proba puterei s6le poetice 

şi a viăi s€le imaginaţiuni. Ceia ce face plăcerea 

copilului astă-ţi, va face mai târdiă studiulă băr- 

batului şi inspiraţiunea poetului. Scriitoruli care'şi 
a dată ostenâlă a culege, în simpliciiatea lori, a- 
ceste povesti şi basme, pote fi sicură că a culesti 

totii do dată şi mulţumirea naţională. 
Opera D-lui Fundescu, este o operă de mare 

folosi, şi, unei asemenea opere, ară trebui să se
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«dea încuragiarea, desvoltarea şi respândirea ce me- 

rită. Arii fi bine să se respândescă prin scoli şi, 
editată întrunii numării de esemplare mai îngrijite 

şi mai lucs6se, se se împartă, căte-va ca premiuri 

pe la şcoli, înlocaindii astă-felă cărţile străine și 
“obscure ce se daii în asemenea ocasii tinerimii, care 

are trebuinţă, înainte: de tâte, să cundscă frumu- 
seţile limbii și ale naţionalităţii nostre. 

Priimiţi, vă rogi, Domnule Ministre, împreună 

-cu opinea mea, şi asicurarea înaltei consideraţiuni 

-ce vă conservă. T. Văcărescu. 

In urma. acestorii raporturi, D. Ministru alii Cul- 
telorii şi Instrucțiunii publice a şi scrisă Ministe- 

riului de Interne, rugându-lă a da ordine tipogra- 

fiei Statului a le imprima. In acestă privinţă a ur- 

matii o lungă corespondință, dâr basmele aii rămasiă 

neimprimate până ia 1867. 

Ami găsitii, deci, de cuviință a le imprima totă 

ei singurii ; însă, pentru înlesnire, nu tâte odată, 

ci în mai multe broșuri. 

La 1867 ami tipărită partea Î, care se com- 
punea de dout-spre-dece basme, de două oraţiuni 

ţerănescă,— una ţinută și astă-gi la nuntele de la 

țEră, .şi alta ţinută în vechime la alegerea unui 

domni,— gece păcălituri şi 17 ghiciţori. 

Vângându-se ediţiunea de la 67, Domnulă . So- 

cec 'mi a cumpăratii dreptul spre a imprima a
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doua ediţiune, mai adăogată încă cu 2 basme, 10: 

păcălituri. și 31 ghicitori. 

Desfăcându-se şi a H ediţiune, ami concedatii 

Domnului Socec dreptulă de a tipări şia UI ediţiune, 
care este acesta, multi adăogată şi cu nisce notițe 
privitre la unele basme. 

I. C. Fundescu. 
1875, Martii 25.



LITERATURA POPOLARA 
Daţi'mi basme şi istorie cavalleresci, 
căcă în elle se află mwmateriă penttu 
totii ce e mare şi frumosi, 

Schiller + 

Cuvântul literatură, derivati. de la litera, nu 
“esprimă de câtii. d'abia pe jumătate o ideă, pen- 

tru care limbele latine moderne nu possedă unii 

altii termini mai generalii, mai complectii, mai ca-= 

racteristici. 

Literatura se născu o dată cu ființa umană, mâltă 
3nai ?nainte de a se fi inventatii acelle semne con- 

venţionale, cu adjutorulii cărora cugetarea are a- 

vantagiulă de a se petrifica, în loci de a sbura 

prin aeriă, schimbătâre şi mlădi6să ca însăşi vocea. 
Primulă cuvântă, eşitii din gura primului omiă, 

a fostii deja «o literatură. » 

Astii-felă, strebunii noştrii, romanii cei antici, a- 

eaii dreptate de a numi literatura şi omenirea cu 

-0 singură și acelaşi vorbă: humanitas. 
Învenţiunea scrierii, permitândii memoriei accu- 

mularea cunoscințeloriă şi o procedere mai sicură 

s6ii mal sistematică în desvoltarea concepţiuniloră, 
dede nascere unei literature artificiale propriă-gise;
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fără însă a fi putută câtuşi de puţinii a împedeca 
esistenţa și persistenţa litteraturei cellei primitive 

nescrise, conservate și continuate în stratele de 
josii alle popbreloriă. 

Dacă nu origina, cell puțini midi-locele aces- 

torii duo genuri de litterature fiindă cu totul dif- 
ferite, una pretenți6să din causa variatelorii şi nu- 
mer6selorii s6le ressurse, cea-l'altă simplă ca însăşi 

natura, nu este de mirare că distincțiunea între 
ambele e atâtii de profundă, încâtii productele litte- 

vaturei popolare, chiariă fiindii scrise mai la urmă, 

totii încă păstrâză sigiliulii naivităţii originale; €ri 

productele litteraturei cellei culte, trecândii mai la 

urmă în poporă, totii încă nu se potii desbăra de: 
semnele derivaţiunii cellei savante. 

Iliada a rămasă în fondă totă' unii eposiă popo- 

larii, de şi aii transcris'o Pisistratizii, Cassandra lui. 

Lycotron, se fi trecutii şi în gura rapsodiloriă, totă 
încă remânea 0 poemă . erudită. | 

"Duoă calităţi essenţiale aii distinsă şi voră dis- 

tinge totii-d'auna litteratura populară din ori-ce 
țârră : de 'ntâiii ea se inspiră din isvorele imme-= 

diate alle naturei brute, pe cândă litteratura cea 

cultă cun6sce natura deja epurată şi adesea ciun- 

tită prin prisma prevenţiunilori sciințifice; all: 
“duoilea, ea oglindesce caracterulii naţinnii, în sînaliă 

căriea se desfăşoră, pe cândii litteratura cea cultă, 

nu pâte a na fi mal multi s6i mai puţină cos- 
„ mopolită.
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Ca şi litteratura cea cultă, litteratira popolară 

traduce căte o dată din alte limbe şi imprumută 

de la alte popâre, cu cari este pusă în contactii 

prin posiţiunea geografică sâii prin evenimente po- 

litice. 
Aşa, de essemplu, balada n6stră «Mieâră» o “mai 

"găsimi la greci şi la arnăuţi; acea despre Baba- 

Novac ne este commună cu serbii; acea despre 

Doicini o aii de o potrivă romănii ș. bulgarii; 

&rii sublima doină despre «Sârmana turturică» ne 

întimpină, ca prin minune, tocmai îs trei capete 

estreme alle Europei: în ltomânia, în Spania şi 

şi în Danemarca! 
Însă, împrumutând şi traducândii, litteratura 

popolară, reface întruni modă admirabilă materia 

cea străină, dându i uni aer cu totuli locală; 

pe cândii împrumuturile și traducerile litteraturei 

cellei culte, din contra, tindă, se silescii şi se laudă | 

a surprinde orbesce fondulii, spiritul, adesea până 

şi forma originalului. 

Astă-felii, nu pote fi unii mid-locii mai interes- 

santii și mai sicură de a cundsce forțele niorale şi 

A întellectuale alle unei naţiuni, de câtă numai prin 

„ltteratura sea populară ; şi nu este, nici ună altă 

midii-locii mai nemeritii şi mai frumosă de a da 

unei litterațure culte unii caracteri originali şi 

distinctivii, de câtă uumai nutrind'o din litteratura 

populară, pre cum litteratura populară se adapă 

din fontănele unui instinctii virginali.    



10 

Vastă. şi confusă, ca totii ce este primordialii, o- 
litteratură populară nu se pâte disseca în nisce 
ramure atâtă de speciale şi atătii de determinate, 
precum sunt divisiunile și sub-divisiunile unei lit- 
terature culte, | 

Din contra, unulii din semnele celle mai distine- 
tive şi celle mai universale alle unui adevărati 
productiă allii litteraturei populare, este unii am- 
mesteci în fondii şi în formă, poesia amalgamată 
cu prosa, istoria cu fabula, idealul celli mai trans- 
cedentii cu realitatea cea mai banală, elementele 
empirice alle tuturoriă sciinţeloră, în fine, o enci- 
clopediă chaotică după care unii observator filosofi 
pote judeca totii ce scie şi totii ce crede o națiune. 
“Cu tâte astea, utilitatea generală a classifica= 

” țiunilorii face: necesariă împărţirea întregului lit- 
teraturei în căte-va specie separate, dacă nu de 
totii precise, încai presintândii marele avantagii 
de a se putea gruppa sub o singură rubrică mai 
multi s6ii mai puţină înrudite. 

Astii-felă, producţiunile unei litterature populare 
se poti distribui în trei genuri întinse, cupprin- 
endă fie-care ună mare numirii de specie: genulă 
poetică, genulii aforisticii, genulă narrativă, 

Aplicândii acâstă împărţire generală anume către. 
literatura populară a Românilor, lesne putemii ob- 
serva o predominaţiune decisivă a genului poetică. . 

” Poesia n6stră populară se sub-divide în următ6- 
rele şâpte specie: |
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) Cânteculii bătrânescii, un felii de baladă sâii poemă 

descriindii faptele vitejiloriă, mai cu s6mă alle hai- 

ducilorii, şi presintândă tâte elementele, dintre cari 

- Săru--putea forma o epopeă naţională. 

7 Doina stii elegia, espressiunea amorului şi a su- 

_ferinţei. - 

(3  Colinda sii imnul religiosii, în care de celle 

mai multe ori divinităţile păgânismului appari tra- 

vestite în aureola teologiei creștine. 

„. Hora sâi ditirambulii, cântecă de jocii și de ve- 
Seliă. 

<, „ Vicleemulă, forma primordială a teatrului, în care 

Dăpuşele represintă întmunii modi grossierii, forte 

apropiati de maniera lui Aristofan, drama şi mai 

allessii comedia vieţei umane. | 

(  Descânteculii, mai totă- Wauna în prosă ca şi 

Vicleemulii, dar făcândi o parte integrantă din ge- 

nulii poeticii prin sacramentaiitatea formelorii salle, 

în cari cuvintele suntii înşirate întruni modii ar- 

tificiali şi nu admită nică o schimbare, este poe- 

sia aşa dicândii medicală, cunoscută deja în anti- 

citatea elenă, care făcea pe Esculap fiii allit lui 

Apolline. 

Oraţia, o poesiă recitativă, avândii unii caracteri 

juridici, este o moştenire din străbunulii Carmen 

romanii, ce însoţia şi întăria legis actiones la că- 

sătorie, la tocmeli, şi în alte solemnitatibus. 

Affară de aceste ş&pte varietăţi distinctive, poesia 

populară a românilori mai împresâră adesea-ori
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“terrenulii genului aforisticii şi ali genului narrativă, 

furişându-se în proverbe, în ghicitori, în basme. 

D. Marianescu, reposatuli Antoni Panni, dar: 

mai cu deosebire illustrulă Alexandri, adunară mari 

colecţiuni de cântece române” POpriiare de totii fe- 

lulii ; însă multă, fârte multii, mai remâne de fă- 
cutii de acum înainte. 

Vicleemuli şi descânteculiă, mai cu sâmă, sunt 

duoă varietăți mai-mai neatinse. 
Genul aforistică, în care poporulii se esprimă 

sub o formă laconică, cupprinde numai trei specie: 

Proverbe, filosofia practică a vieţei umane. | 

Idiotisme, sâii o frasologiă ingeni6să şi pittorescă, 

ca âdjutorulii căriia poporulii manifestă prin unii. 
cuventi s6ă două nesce idee, pentru cari litteratu- 

rele celle culte sunt forţate a întrebuința perifde 
întregi. 

„Ghicitori s6ii enigme, unii “migă-locă de a ascuţi 

inteligența prin greutăți și prin analogic, cătră 

care se mai potă adăuga așa numitele «frământări 
de limbă». Te 

Antonii Pannii, adunândă unii mare numării de 
proverbe române, puse începutulii une! colecțiuni 
şi mai complecte, pe care aşteptămii ca să ne-o dea 

viitorulă fără ca săi fie însă permisii a uita celle= 

Valte două varietăţi, nu mai puţini importante: 
idiotismele și ghicitorile. 

În fine, genul narrativă cupprinde, de asseme- 

nea, trei specie:
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'Tradiţiunea populară. istorică, precum sunt, bună 

Gră, acellea adunate de cronicarul Neculcea în fruntea 

annaleloră sâlle, sub titlulii de: «O s6mă de.cuvinte, ce 

_a«suntii audite din omii în omii de 6meni vechi şi ' 

„bătrâni și în letopiseţe nu sunt scrise.» 

Anecdota, unii felii de narraţiuni satirice, forte 

scurte, precum sunt, bună Gră, acellea despre ţi- 

gani sâă evrei. 

Basmu, prototipulii romanţeloriă litteraturei cellei 

culte şi chiar ali dramelorii moderne, însă intre- 

cându-le şi lăssându-le departe în urmă prin bo- 

găţia complicaţiunilori şi prin puterea fantasiei. 

Aşa darii, putemii resuma în următorulii modă, 

aşa dicendii plastici, classificaţiunea litteraturei po- 

pulare a româniloră: 
. Cântecii bătrânescă. 

Doină. 

Colindă. 

Horă. 

„ Vicleemii, 

„ Descântecii. 

Oraţiă. 
Proverbe. 

Idiotisme. 

Ghicitori şi frământări. 

de lirctbă. 
. Tradiţiunea. 

„ Anecdota. 

„ Basmulii. 

1. Genuli poeticii 

e
p
r
a
o
m
p
p
b
u
i
 

TI. Genulii aforisticii. | 

ŢII. Genuli narativă ja 

S
I
D
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Doui fraţi Schott publicară, în nemţesce, sunt. a- 

cum vr'o două&-deci de anni, o colecțiune de basme 

şi anecdote. române din Banati. 
Intenţiunea a fosti laudabilă, notițele şi com- 

mentariile sunt forte erudite, dar traducerea e astii- 
felii, încâtă d'abia-d'abia este cu putinţă a surprinde 
pe ică pe. collo câte o slabă scântee de spiritulu 

naţionali ală românului. 
„Nu este dati ori-şi-cui de a putea transmite 

producţiunile unei litterature popolare cu acea su- 

blimă fidelitate de caracteri şi chiară cu acea nu-. 

anță de espresiune, cu care D. Rocques reuşi a 

traduce în, franţusesce, mai annii-ţărţă, vr'o câte= 

va ballade. române! 
Ast-felii, lucrarea fraţilor Schott este ca şi inutilă. £ 
Neobositulii Anton Pannă publicase mai multe 

anecdote române; repausatulii Filimon, neuitatuli 

nostru amică, reproduse într'ună modă admirabilă, 

în colânele diarului Țeranulă, basmulii despre „Ro- 

man Năzdrăvan ; » dar o colecţiune numerâsă, sus- 
ţinută şi totii-d'o dată adevăratii românească, ne 
lipsesce până, acuma. 

D. Fandescu, eșit din popor, n'a uitat poporuliă. 

Sub pana acestui june poetii, basmele romăne 
conservă cu perfecţiuae sigiliuli opincei şi respiră 
cu libertate aerulă dela ţârră. 

Colecţiunea D-lui Fundescu e mai numerâsă de 
câtă acea a fraţilorii Schott, şi este şi românâscă. 

Vorbind despre propriamâstră impressiune, măr- 

ia



15 

turisimi, că cea ce ne-a ishitii mai cu deosebire 

în. basmele, adunate de iubitul nostru amică, suntă 

nu atâtii mulțimea allusiunilorii mitologice şi etno- 

grafice preţi6se din puntul -de vedere allii istoriei 

naţionale, pre câtă fecundulii elementii psicologică, 

din care dramaturgii şi romanţierii români arii pu- 

tea să împrumute cu abundență observaţiunile celle 

mai profunde și cele. mai fine asupra inimei umane. 

" Marginile unei mici introducţiuni nu ne permiti 

a presinta aci de căt numai'vr'o două sâii trei 

essemple. Astii-feli, bune-6ră, în basmulă «Fata. 

din Dafin», cu care se începe colecţiunea, împ5- 

ratulii nu se satură a întreba pe călugăraşulii des- 

pre cea ce “i spuse iubita 'sea: îli întrâbă di și 

n6pte, îl într6bă. pe drum şi în casă, îl în 

trebă la totii pasulă şi în totii momentulii, și arii 

yrea mereii să toti augă cea ce auţise deja d'o 

miă de ori. e | 

Acâstă sublimă trăsură psicologică se pare a fi 

luată, aşa dicendii, pe de 'ntregulii dintr'o elegiă a 

lui Propertius : 

Et rursus Wuerum quaerendo audita fatigax 

Quem, quae scpie timet, quaererez6 plura jubet. . (1). 

pe care o găsimii, nu tradusă, ci mai multi ghi- 

cită, de ilustrulii nostru Eliade : 

Ti o cantii în tot loculă, 

Si sciti bine că S'a dusă... 

(1). Şi Erăşi obosesce pe slugă, întrebândullă celle audite şi po- 

runcinduti se spună cea ce:se teme a afla. :
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Basmulii «Fâta de împtrat şi pescaruliâ» este cu- 

ratii o drammă antică, lipsită numai de dialog. 
Simplitatea întrigei cea mai estremă, unită cu o 

veritate neimitabilă de caractere, constituă fondulii 
acestei mici cap-d'opere. 

O fâtă de împerati se înamorâză de unii tânerii 

pescarii șilă iea de bărbatii ; la prânduli de nuntă, 

vedendu'lii că vrea să aibă unii felii de prioritate, 

miresa îi amintesce cu mândriă distanţa ce este 
între unii pescară și o f6tă de împărați ; pescarulii 

„se sc6lă de la mâsă fără a dice unii cuventii, ete 
Citiţi însuşi basmul, pentru a înţelege frumu- 

seţea lui. 

Fără a vorbi de fidelitatea, cu care este sur- 
prinsi caracterulă impresionabili şi tot-d'odată va- 
nitos allă feineii, attragemi aci atențiunea numai 
asupra scenei cândi pescarulii se scdlă de la wuâsă, 
Jără a ice unii singur cuvent. 

Acestă elocință a tăcerii este unul din ressâr- 
tele celle mai favorite ale dramei elline. 

Omuliă, miscatii până în tundul ânimei, nu vor- 
besce. 

In Sofocle, de câte ori uni personagii simte o 
durere tare şi neasteptată, elli esse «fără a dice 
ună singură cuvântii» şi corulii observă atunci cu 
tristeță, ca în Ediporegele: ME temi, ca după a- 
cestă tăcere să nu se întemple o mare nenorocire.» 

Basmulii « Spaima-smeilori,* în care patru draci  
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essii dintr'o femee şi ună alii cincelea și cellii după 

urmă totă încă mai remâne, «căcă nu e bine cao 

muiere să fie fără nici unii draci,» se pare a fi 

eşitii din pana lui Shakspeare, carele repeta me- 

reii, că femeea este «unii demonii de col6rea tran- 

dafirului. .... » 

1867.: B. P. Hăjdei. 

+ 

_ sd | pm 
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FATA DIN DAFINU 
A fost o dată ca nici o dată, când era cerulii aprope 

de pământi, în cât 6menii cei mai! nalţi atingea cu 
mâna de el; dacă n'ar fi fostnu sarpovesti. A fost unit 

împărat și o împă&rătâsa. Impărătâsa rămăindi grea, îna- 
intea facerii cu şse săptămâni s'a pomenit că "i plinge: 
copilulă în pântece. Ea"i dise că, dacă va tăcea, îi va da 

bani mulți, uni cală cu aripi, fata împăratului vecini 

şi armele cele mai bune; cu t6tă astă făgăduelă, eli 
tot plîngea. Când însă “1 spuse că "1 va da pe Sanda 
Lucsandra, de peste nouă mări și nouă ţări, atunci tăcu 
ca unii peste. 

După ce se născu copilulii, se făcu mare și veni în. 
verstă de însurat, ceru de la părinți să % dea ceea ce 
"i a făgăduiti. 

Impărătesa "i spune că Sanda Lucsandra nu se află 

pe lume, ci că ea a născociti acest nume, ca să “li facă 
să nu mal plingă. 

Z Dacă nu 'mi ăți da peaceea care mi-ați făgăduitii, 
[se feciorulu de împ&rati, mă duci în lume. 
— S5 "ţi dăm pe fata împăratului vecină, dise mu- 

mă-sa ; e frumâsă, bună şi cea mai înțeleptă fată din lume. 

— Dar fi chiar Sora Sorelui n'o iai. Ei voiit p'aceea 

care "ml aţi făgăduit-o. Dacă nu 'mi o daţi, mă voii 
duce s'o caut pină voii găsi-o. 

Vădând însă că nu-i o dă nici de cumiă, eli chiemă
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îndată pe sluga sa cea mai credinci6să, şi "i dise să 

gătâscă calulă săă celă mai bunii şi merinde pentru mai 
multă vreme. Dupe ce se gătiră t6te, plecă, însoţitii de 

slugă şi de căţi-va soldați. 
Se duse, se duse, şi ear se mai duse, pănă ajunse pe 

o câmpiă forte frumâsă, plină de felurimi de flori, şi u- 
dată de unii mici riuleţă limpede. In midiloculii acelei 

cămpii era un dafin verde, forte mare. Impăratuli își 
întinse cortulă subt dafin, şi pe când se da odinei subt 
cortulii săi, augi eşindi din dafin aceste cuvinte : 

“«Deschide-te, dafin verde, 
«Se iasă fata curată, 

«De sâre nevădută, 
„De vânti nebătută, 

„De plâie neudată, 

«De voinicii nesărutată ; 

«Căci se duce la fântână 

«Unde este apă lină ; 

*Feţișora să'şi o spele 

«Şi s'adune floricele... 

Dafinulii se deschise îndată, şi din eli eşi o fată cu 
părul cu totul și cu totuli de aură; ea era aşia de 
frumâsă, în câtii la s6re te puteai uita, ear la dânsa ba! 

Cum" o vădu feciorul de împărații, rămase uimit de 
frumuseţia ei. Se sculă dâr, numai de cât, se duse la ea 
şi'i gise : 

— Fată frumosă ! Dacă mi-at da o flsre din cosiţa ta 
s'o sărut, ei-ți-aşi face unii leagănă de mătase în sala, 
palatului med, unde să nu te ajungă nici puii de omiă: 
dacă 'mi at da o iidre dupe gurița ta s'0 sărut, ți aşi 
muta dafinuli în curtea palatului mei ; şi dacă maj lăsa. 
s& adun flori dupe sînul tăii, te-aşi face împărătâsă. 

Fata, cum sunt fetele cam credătâre, îl credu ; și,
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priimind propunerea împăratului, îi dete ce ceru. Ședând 

ei astii-feli îmbrăţișaţi, adormită şii apucă dioa. Im- 

peratulii însă, deșteptându-se şi grăbindu-se de plecare, 

porunci să se gătâscă de cale ear fetei, care dormea încă, 

î lasă în braţie uni mănuchiu de flori în locul săi. 

Elii se duse şi se mai duse, până dete peste uni pa- 

latii mare numai de aură şi de topazii. 

Aci întrebă pe celi dintăiii omii care "li întîlni : unde 

şâde Sanda Lucsandra, fata de împărati ce-a făgăduit 

mumă-sea cândi a plânsi în pântece. Acela pe care Pa 

întrebatii feciorul de împ&ratii, fiindă stăpînulii acelui 

palatii, şi avândă și eli o fată, şi fiindi că audise de 

frumuseţia şi bogăţia acestui băiatii, îl spuse că Sanda 

Luesandra șâde chiar aci în palati, şi este fata sea. 

Acesta îl bucură mult pe băiatii; şi-i o ceru de ne- 

vastă. 

I-o dete, se înțelege, numai decât, și plecară împre- 

ună să se cunune în palatulii feciorului de împ&rati. 

Fata din dafin, deşteptându-se în midiloculii câmpului 

printre flori, şi vădând că a rămasă singură numai cu 

florile, dise: 
„„Floricelile mele, 

„Cum maţi adormitii voi de grei, 

„Şi aţi despărțită de iubituli mei, ! 

Apoi sculându-se, se duse la, dafin, şi bătu de câte-va 

ori, dicânadi : 
„„Deschidete, dafin verde, 

„Să intre fată curată, etc, 

Insă dafinulă nu se mai deschise, ci'i răspunse astă- 

felii : - 

„Fugi fată frumâsă, 

„Că esti păcătâsă,,. . : . 

Atunci ea începu a plânge şi a se jeli; şi vădând că
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nu e nici o nădejde de a mat intra în dafin, luă uni 
băţă în mână şi plecă pe drumulă pe care plecase im- 
păratulă. Mergând ea. pe cale, întâlni ună călugării; şi 
gândinduse că, cu hainele sâle, atât de bogate, nu pu- 

tea să mârgă pe drumulii celii mare, rugă pe călugări 
se'i dea hainele sâle de lână, și ea se'i dea peale eide 
aurii. Călugăruli priimi bucurosă ; şi fata, dupe ce se 
îmbrăcă cu hainele călugărului, plecă pe drum "nainte. 
Se mai duse încă, şi ajunse lângă o pădure; acolo şedu 

la umbră să se mat odinâscă, când tă că vede o tră- 
sură însoțită de mai mulţi Gmeni că vine spre pădure. 
Cum ajunse trăsura lângă ea, vădu într'insa uni omi 
și o femeiă, şi cunoscu pe feciorulii de împerată care 
o părăsise, pentru Sanda-Luesandra, 

— Bună dioa, călugăraşi, dise împăratuli,. 

— Mulţumimi D-tale, prea slăvite împărate, dise că- 
lugărulă, apropiinduse de uşa trăsurel. 
— De unde vii? 

— Viă din coaci de la vale! 

— Şi ce al vădut pe acolo? întrebă împăratulă miş- 
cati. 

— 'Trecândit printr'o câmpie, amii vădut o fată care 
plingea dinaintea unul dafin. Intrebându-o de ce plinge, 
ea 'mi a spusii v istoriă. 
— Spune-ne şi nouă acea istoriă, dise împăratuli cu 
interesu, 

Călugăraşulă urmă ast-felă : 
— Eu lăcuiam o dată într'uni dafin, dicea fata ; e- 

şiod într'o di din el ca să adun flori, am întâlnită ună 
fecioră de împărati; elă îmi ceru o fire din cosiţa 
mea s'o mir6se, și eu i-am dată. 

Aci călugărulă se opri puțin ca să se uite la împă- 
ratală. Imp&ratuli însă "1 dise:
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— Spune, călugăraşii, spune. 

—— Mi-a cerut o îl6re dupe gurița mea so sărute, şi 

„ei “1 am datu-o. In sfirșitii mi-a ma! ceruti se adune 

flori dupe sînuli meii, şi ei i-ami dati şi acâsta. 

— Spune, călugăraşii, spune, dise imp&ratulă, vădendii 

“că călugărulii se opresce ear. 

— Şegând cu împăratulu subt-cortă. în midiloculi 

câmpiei de flori, am adormit ; când m'am deşteptat însă, 

m'am văduti singură numai cu unii mănuchii de fiori 

în braţie. 

Atunci m'ami dusii la dafinii, şi dafinuli n'a voitii să 

mai mă priimâscă. Etă de ce plingă. .. 

— Unde mergi? întrebă împăratul pe călugării. 

— In oraşulii în care merge Măria Vostră. 

— Atunci urcă-te în trăsură cu mine. 

Călugărulii se urcă în trăsură, și, pănă ajunse acasă, 

împăratuliă îi dicea mereiă : 

— Ia mai spune, călugărași, ia mai spune. 

Când ajunseră în oraşiii, împăratuli duse pe călugără 

acasă la dânsulă şi."i dete o cameră lîngă camera fa. 

Mai eraii trei dile pină să se facă nunta cu Sanda Luc- 

sandra şi împăratulii, în tote serile, când mergea să 

se culce în odaea sa, venea la uşa călugărului şi % 

dicea : 
, 

— Ia mai spune, călugăraşii, ia mai spune. 

Când tuse diua nunții, călugărulă nu se mai vădu, nu 

se mui audi. După ce se cununară, când era vremea 

să se ducă mirii în casă să se culce, împăratuli se 

duse se mai întrebe pe călugării; dar fu mirat când, 

în loci de-a-i spune călugăraşulii istoria, elu audi unii 

gemătu înăbușit. Alergă numai de căt acolo, şi găsi pe 

călugării spîndurati de o frânghiă. 

Cum vădu împăratulă acesta, tăe fringhia numai de
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căt şi, vădând părulii resfirat şi sînul desvelit alii fetei 
care se lupta cu mârtea, cunoscu că este chiar fata pe 
care 0 părăsise în câmpiă. Atunci, aflând tot de odată 
că aceea pe care o luase nu era adevărata Sanda-Luc- 
sandra, o trimise îndărăt la părinți, şi luă de nevastă 
pe fata din dafin. Cununia se făcu peste o st&ptămănă, 
pănă s'a însănătoșşitii fata. 

Nunta a, fostă forte “frumâsă, ca nuntă împ&rătâscă. 
Eram și ei acolo. Ba încă am jucat şi o horă d'ale 
mari.



SPAIMA SMEILORU 
| 

A fostii odată ca nici o dată, dacă n'ar fi nici că s'ar 

povesti, cănd pescii cei mici înghițiaii pe cei mari, şi 
lumea le dicea tilhari. 

A fosti odată uni împărată tare şi mare. Dupe ce 
bătu pe toţi împărații pământului, și le luă împărățiele, 
se însură şi făcu trei fete: una cu sârele'n frunte, alta 
cu luna 'n spate, 6ră cea mai mică cu lucâfăruli de di- 
minâţă 6răși în frunte ; şi tote eraii mal frumâse de cât 
zinele munţilorii şi ale păduriloriă. 

Ele se duseră într'o di la scăldati, şi intrară într'o 
paie cu totulii şi cu totuli de marinoră. Dar pe când 

ele se scăldaii, se ridică -o fartună pe cerii și le răpij/ 
pe câte'şi trele. n 

Ajungând la urechile împăratului acâstă întâmplare, i 

se tăie inima, și muri pe locă, lăsând să împărățescă, 

pe muerea seu. 
Intr'o di împtrătâsa se apucă se măture prin casă, 

dar pe când mătura, îi sări un bobi de piper în pâlă; 
ea luă bobulii şi'lă puse pe sobă; dar elă sări eari de 
acolo în pâla împărătesei. Vădândi împărătesa că nu 

pâte scăpa de dânsuli, îli înghiţi; și aşa remase area, | 
și născu unii copil cu părulii de aur. 

Acestij copilă crescea în trei dile căt crescii ali Co-
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pii în trei-spre-gece ani, şi se făcu voinicii ca bragii 
munţilor şi ca stejarii câmpilori. Impărătâsa îl dete la 
dascălă de învăţă tote măestriele lumesci ; și temănduse 
ca să nwlii pârdă, îl fâcu o colivie de aurii şi'lii închise 
într'ensa, dându'”i jucării copilăresci ca să-i trecă de uriti, 

Intr'o di trecu p'acolo o babă cu două tigve cuapă; 
feciorulă de "hpărati o vădu, Și trăgând cu arculii îi 

sparse amândouă tivgele. Baba se uită în susă, şi v&- 
Qândulu îi dise: 
— Luate-arii mama vântului turbat, care a luat și 

„„ pe surorile tale. 

Feciorulii de împărată, cumiă audi. blestemul babei, se 
duse la mumă-sa şi! dise. 
— Ia spune'mi, mamă, am avutii eii surori, ori nu? 
— N'ai avut, dragul mamei, nică o suroră, respunse 

împărătâsa. 

— Spune'mi drept, mară, că, daca nu, mă vei perde. 
Vădând însă că mumă-sa nu voia să'1 spue adevă&rulă, 

se făcu bolnav și-i gise că, daca nu-i va da ţiţa pe 
+ subt talpa casei, el va muri. Impărătâsa îi făgădui că-i 

va împlini acâstă cerere ;, atunci eli se sculă din pată 
şi ridică talpa casei, și I0ăsa puse ţița subt talpă; dar 
eli lăsă talpa cam grei peste ţiță, dicâna Grăşi mă-sei: 
— Spune'mi, mamă, ami avutii ei alți fraţi şi surori ? 
De o camdată mumă-sa nu voi să-i spue; dareli lă- 

sând talpa şi mai mult, şi ea ne mai putând se rabde, 
dise:: 
— Se scil, fătul mei, că ai avută trei surori, mai fru- 

mâse de cât dinele munţilor şi ale păduriloră ; dar le- 
au răpită trel smei care locuescă pe tărâmulii cel- i-alti. 
"— Spune'mi acum, dise băiatulu, ce fel de omii a fosti 

tatălă mei, care suntu armele ce purta, şi pe ce cală 
încăleca ?
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— Tatăl tău a fostii unii mare viteză, şi s'a bătuti 
9 ani cu smeulii Pirjoli, celii mai vitâzi dintre 'smei, ca, 
“să ia pe sora-sa de nevastă; armele'lui suntii îngropate 
Ja rădăcina unui plopi în grădină ;: rii caluli săi pasce) 

6rbă verde prin livede. 

Atunci băiatulă, încrediațându-se despre tote, a dati 

drumulii măsei de subt talpă; şi, ducându-se la unii vră- 
jitorii, "i-a spus tot ce aflase de la mumă-sa. 

Vrăjitoruli "i a dis să se ducă să ia friulii calului, şi 
săli sune de trei ori în livede. Elii se duse, luă frîuli, 

sună de trei oră la cele trei părți ale livedei, și îndată; 
veni la Qănsulii o mârţogă de cală chiori, ologi și plin 

de bube. FâtFruiăosii îi dete unii picioră îi pieptii, şi tă 

<alulii se duse d'a berbeleaculii, cale de9 dile şi 9 nopţi. 

Sună friulii de ali doilea şi de ali treilea, dar totii 
acelii calii veni. V&gând acesta, sc6se paloşulii să-l în- 

figă în -pieptulă calului ;. dar calulii îi dise: 
— Făt-Frumos! F&t-E Fruraos! Nu: mă omori, ci dute 

de taie trei sute de viței de la trei sute de vaci, şi 

-dă-mi mie laptele sălii beai. 
Fst-Frumos făcu precum îi dise calulii, şi peste trei 

-dile sună 6răși friulă ; dar astă dată veni unii calu ca 

an smei, şi-i dise: 

— Ja încalecă acum pe mine, şi atinge-m& de trei orif 

-cu scările, F&t-Frumos făcu așa şi, dupe ce se plimbă 
puțin cu dănsulă, îlă atinse de trei ori cu scările; a- 
tuncă calulii deschise două-sprezdece aripi, și sbură ca | 
„dănsulii până la vântulii turbatii ; apoi coborându-se totii ! 

pe locului de unde plecase, dise: 
— Făt-Frumos, dacă vrei să te slujescii cum se cade, _ 

s8 maj tai şâse sute de viței - de la. -ş6se sute: de vaci, 

şi să-mi dai laptele săli beaii. 
Făt-Frumos împlini şi acâstă poruncă a calului. Erit
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peste trei dile veni îmbrăcată în feri și încoifat, şi sună 
îriulii. Calulă veni şi elii numai de cât înşelații şi în- 
frînatii ; apoi dise: 
— Etă-mă, stăpâne, gata la poruncile tale. . 
Făt-Frumos încălecă pe cali şi se duse,.şi 6ră se duse: 

Di de vâră f 

Până sâră, | 
Cale lungă N - 
Să-i ajungă. ÎS 

    

   

  

a 

Eră când sârele ajunse pe la chindii, intrară întz”0 
pădure n€gră şi întunecâsă. Dupe ce căl&toriră câtă-va 
vreme prin acea pădure, caluli se opri în loci şi dise: 
— Stăpâne, uităte bine înainte, şi'mi spune ce vedi? 
Făt-Frumos se uită, dar nu vădu nimici. Calul 6ri 

îi dise să se uite; atunci el se uită cum se cade, şi 
„Yădu o mulțime de șerpi cu capetele ridicate: până la 
ceri, şi vărsând fiacări de focii din gure ; elit spuse ca- 
lulu ce vede şi calul îi dise : 
— Stăpâne, noi trebue să trecem prin midiloculii ace- 

loră bălauri! Bagă dar mâna în urechia mea cea drâptă şi 
scâte unii arc cu săgeți, şi când vom fi aprope de dân- 
Șik, să slobodi o săgeată, şi ei ne vor face locii să tre- 
cemi. “ 

Făt-Frumos făcu cum îi dise calulă ; 6ră când ajunse 
aprope de balauri, trase o săgctă,, şi şerpil de frică, 
plecară capeiile la pământă şi-i lăsară să trecă. 

De aci ri plecară înainte, şi deteră peste o câmpiă, 
cu păduri frumâse de chiparosii, cu €rbă verde ca mă- 
tasea, şi cu mulţime de fântâni cu apă limpede ca vio- 
reaoa şi rece ca ghiața; 6rii la căpătâiul acelei câm- 
pil era ună palatii cu totuli de argiotă. 

Cum ajunse la palată, bătu în pOrtă, şi eşi înainte o
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fată frumosă ; eli îi arătă unii ineluși de aurii pe care 
cum îlii vădu fata, cunoscu că Făt-Frumos îi este frate 
și stringândulii în brațe îi dise: - 
— Fugi, frate, că de te va găsi smeuli aci te va o- 

mori. 
— Ja spune'mi, duse F&t-Frumos, ce semne are sme- 

ulă cândii vine? 
— Bl își trimite buzduganulii înainte, gise fata. 

Nu trecu multi și buzduganulii veni, şi dupe ce bă- 
tu de trei ori în pârtă, se puse în cuii. 

Făt-Frumos luă buzduganuli, şi învirtindulă de trei 
ori, îli asvârli înapoi la smeii; apoi, încălecând pe caliă, 

se duse de se ascunse subt podulii de argintii. 
Smeulii veni numai de câtă; dar cum ajunse la ca- 

puli podului, calulă începu a sforăi şi a se trage îna- 
poi ; smeulii îi dete cu scările şi'i dise: 

— Hi! calii de smeii, de paralei! mergi înainte, că 

mam frică de nimini, de câtă de Fet-frumos. Dar elu 
me tărâmulii 'cel-l-altă, şi nu cregii să-i fi adus 

„4% osctorulă şi ventulă perişoruli ! 

a pote Po îi adus, dise. Fat- Frumos, gind de 
simt nod, 

„ară se repedi la elă şi-i dise: 

'“m vrei se ne batem ? În săbiisă ne tăiem, ac 
i, 19% se ne luptăm 2 

": în luptă, că-i mai dreptă, dise Făt-Frumos. 

-30.+ «lupe aceia amândoui voinicii se luară la luptă. 
Bu merit aduse pe Făt-frumos şi îlii băgă în pământă 
sm a genuchi; Făt-Frumos învîrti pe smei, şi, bă- 

iai „în pământ până la âtă, îi tăie capuli, pe 

  

a 

15 Aa “Scose ună bicii şi, plesnină de trei ori, 
“tul smeului. o nucă, 0 băgă în sin și plecă. 
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Dupe ce călători cât-va timp, dete peste unii palatii 
cu totulă şi cu totulă de aură; bătu în pârtă, şi eşi 
înainte-i o fată forte frumâsă ; îl arăfă şi ei inelulă 
celă de aur dupe care, cumiă îli vădu, cunoscu pe Făt- 
Frumos de frate, şi, stringându'lii în brațe, îi gise : 
— Fugi, frăţiorulii mesi, căci de va. veni smeulă te 

va face mii sfărime. 
— Ia spune'mi, întrebă F&t-Frumos, ce semne face 

smeulă când vine ? | Se | 
— Eli îşi trimite busduganulii înainte, respunse fata. 
Nu trecu multă timpi, şi busduganulii veni; apoi, 

dupe ce bătu de trei ori în pârtă, se puse în cui. Făt- 
Frumos îlii luă din cui și'lă asvîrli înapoi la smeii; ear 
dupe aceia încălecă calulii şi se ascunse subt podul 
de auri ali palatului. 

i - Smeulă veni, co falcă?n ceri și cu alta în pământă; 
dar când ajuase la capul podului, ;calulii săă începu să 
se tragă napol; însă elii îi dete cu scările şi "i dise: . 
— Hil cală de smei şi de paralei! mișcă "nainte 

că nu "ml e frică de nimeni, decât de F&t-Frumos ; dar 
elă este pe tărâmulii cel-l-altă, şi nu cred să 21 fi adus 
corbulii osciorulii și vântuli perișorulii, 
— Ba pote i lo fi adus, dise Făt-Frumos, eşindă de 

sub -podă. N | Atunci smeulii îx dise : 
— Cum vre! ? în luptă să ne luptăm sâii în săbii să ne 

tăiăm ? 
— Ba în luptă, că-i mai dreptă, răspunse Y&t-Frumos, 
Apol se luară la luptă şi se luptară : 

i de vară 
ină s6ra. 

"Bra cândi ajunse s6rele la chinăil, T&t-Frumos trenti
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pe smeii şii tăiă capul; şi pe când elă omora pe smei, 

calulii său omora pe ali smeului. 

Dupe aceia plesni cu biciuli de trei ori, şi totii palatulit 

se făcu o nucă, pe care o băgă în sînii şi porni înainte. 

Se duse, și €rii se mai duse, până ce .dete peste uni . 

palată de topazii, care strălucea atăt de multă în cât la 

s6re te puteai uita, dar la dânsulii ba. Aci şedea, soru-sa 

cea mai mică, Dupece se cunoscu cu ea, se ascunse 6ră 

subt podii, şi venind smeulii, se luă şi cu dânsulii la luptă; 

şi se luptară t6tă dioa; dar nu putură să se trîntescă unulu 

pe altul. Vădând acâsta smeulii, se făcu flacără galbenă, 

&rui Făt-Frumos se făcu şi elifi acără ro ie, şi Grii se Juptari ai 

dar nu putură să se biru6sca. Smeulii se uită în sus, şi 

vădândi uni corbiă îi dise: 

— Corbule, corbuleţule! Dute la zahana, E mie o aripă 

în sei şi una în apă, şi cu seulii să mă stropesci pe mine, 

&ră cu apa se stropesci pe F&t-Frumos, că iu. dai îm- 

preună cu calulii seii se'lii mănânci. 

Fât-Frumos ridică şi eli capulii în susii, şi dise: 

—  Corbule, corbulețule! Dute la zahana și mâie'ţi o ari- 

pă în seii şi alta în apă, şi cu seulu s& mă stropești pe 

mine, 6ră cu apa se udi pe smeii, câţi dai se mănânci trei 

smei împreună cu caii lori. 

Corbulii plecă, şi întorcendu-se peste puţin, udă pe Fât- 
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- Frumos cu sei, şi pe smei cu apă. Fât-Frumos sări d'asu- 

pra smeului şi'i tăie capul; apoi plesni din bicii, şi, fă- 

când şi palatulii acesta o nucă, o băgă în sin, şi se duse 

înainte până ce ajunse la o grădină cu pâme forte frumese; 

el întinse mâna se ia o pară, dar calul se opri în loc şi'i dise: 

— Stăpîne, senu mânînci din aceste pâme, că vei muri; 

căcă este sora cea mare a smeului prefăcută în grădină ; 

dar dacă ai poftă mare, dă mai întâi cu sabia în trei părți 

ale pomului, apoi mănâncă cât vei voi. -
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Fet-frumos tăiă pomuli în trei părți, şi începu se curg: 
sânge, apoi culese pere şi mâncă. 

Nu trecu multii și vădu o fântînă cu apă rece, dar câni 
voi se bea, calulii 6răşi îi dise se facă ce făcuse la gră- 
dină. F&t-Frumos lovi fântâna, de tre ori cu sabia, şi, du- 
pe ce curse sânge, bău apă și se răcori. Eri dupe:acei: 
merse înainte pînă ce dete peste o viă cu struguri, dulc: 
ca zaharuli şi miiositori ca chihlibarulu. Elă voi să rup: 
uni strugure, dar calulă îi dise: | 

„ — Stăpâne, nu rupe strugurii, căci viea acesta est. 
sora, cea, mică a smeiloră ; şi, de vei mânca numai o bo; 
bână, vei muri; dar dacă ai poftă de struguri, taiă 
viță cu sabia, și apoi mănăncă câţi struguri iți place. 

Făt-Frumos tâiă o viţă; şi, dupe ce curse uni pîră 
de sânge, luă strugurii şi mâncă. Plecă şi se duse, măr. 
cale lungă şi lătăngă, ca Dumnedei se ne-ajungă ; că j 
cuvântul. din poveste mai "nainte mai lungă şi mai fr i 
mos este ; dar când remase sârele de o suliță, calu 
gise lui Făt-Frumos : 
— Stăpâme, ia uităte îndărăt, şi spune'mi vedi ce-vi, : 
F&t-Frumos se uită, dar nu vedu nimică.. 
— Uităte mai bine, îi dise caluliă. 
Atunci Făt frumos se uită mai bine, Şi vădu o flacăr;; 

cât gămălia acului de mică. 

—- Se scii, stăpâne, că acestă flacără este mama Sm:.. 
a iloră şi a smedicelori, şi nu Scii cum vom scăpa ce 

densa. Ține-te bine de comă, că am se ocolescă lume 
cât te ştergi la ochi, ca se ajungem la cetatea omulu: 
de flori cu barba de mătase, căci Dumai acolo e se... 
pare pentru noij. 

Fat-Frumos ascultă povaţa calului, care deschise tote aripile şi începu să sbire mai iute de cât Yântulă şi m. 
încet de cât gândulă; dar flacăra din ce în ce se m..-   
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rea şi începu se arqă pe Făt-Frumos în spate; calulii 

vădend că nui nădejde de scăpare, se înalță până la 

vâutuli turbatii, şi intră în cetatea omului de flori. A- 

tunci smedica, remâind afară din cetate, dise cu amără- 

ciune : 

— Făt-Frumos, Făt-Frumos ! fă'mi o gaură în zidi, să „ 

văd cine eşti tu care'mi ai omorită trei băeți și tret 

fete. 

P&t-Frumos porunci st facă gaură, dar când smedica 

băgă capulă şi voi săli sârbă, eli îi aruncă în. gură 

unii busdugan de ferit arsi în focii, pecare, sorbindu-lă, 

se umflă şi plesni. 
Omulă de flori cu barba de mătase, audind că Făt! 

Frumos se află în împărăţia lui, trimise ciodari şi idel- 

cii de îlii chemă la împărăție, şi îli puse în fruntea | 

mesei ; dar ellu vădând pe fata omului de flori remase 

încremeaitii de trumuseţăa ei, şi o ceru de la tată-seu X) 

de soţiă: Omuli îi dise că "i-o dă, dacă îi va aduce apă 

viă şi apă. mârtă de unde se bati munții în capete. F&t- 

Frumos încălică calul, și se duse spre s6re apune, şi 

dete peste unu omii care bea apă de la nouă scocuri 

de mori și se văita că mare ce bea. 

F&t-Frumos stătu în loci și se miră de dânsulii, €ri 

elă îi dise: 

—— Nu te mira de mine, ci te miră mai bine de l&t- 

Frumos, care a omorit trei smei și trei smedice şi pe 

muma simeilorii. e 

— Ei sunt aceia, respunse Făt-Frumos. 

— Daca eşti tu, ia-mă cu tine că mult bine îţi -voii 

prinde. 

UI. 

Făt-Frumos luă pe omulă ce nu se sătura de apă, şi A
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“plecă înainte. Pe drum  întîlni unu altă omă care mânca 

„pâinea de la nouă cuptâre şi se văita că mâre de fome. 

“ Pot: Prumos se uită la dânsulii şi începu să se mire; dar 
eli îi dise: | 
— Nu te mira de mine, ci te miră de Făt-Frumos, 

- care a omorit trei smei, trei smedice şi pe muma smeilorii. 
— Eu sunt acela, dise Făt-Frumos. 
'-— Daca ești tu, apoi ia-mă cu tine, că mult bine îţi 

voii prinde. 
Făt-Frumos îl luă şi pe acesta şi plecă înainte. Merse 

cât merse, şi dete peste unii omii care săria din munte 
în munte cu nouă petre de m6ră legate de picioriă, şi 

se plingea că n'are ce sări. 
Dupe ce îlii luă şi pe acesta cu dânsul, merse înainte 

ca cuvântul din poveste, că înainte multi mai este, Şi 
ajunse într'o câmpiă de unde se augia unii sgomot mare. 
Atunci calului dise lui Făt-Frumos. 
— Stăpâne, cată spre s6re apune, şi spune'mi vedi ceva? 

"Făt-Frumos se uită, și vădu duoi munți bătânduse 
în capete, Ă 

— Printre aceşti doui munți avem se trecem ca să 
luăm apă viă şi apă mârtă, dise calulă : se mergem în- 

/ cetișorii; şi când vom fi aprope de munţi, să'mi dai de 
3 ori cu pinteni, şi se te ţii bine de comă cu 0 mână 
şi cu cei-l-altă să iei apă. mierea 

Cum ajunse Fât-Frumos dinaintea munţiloră, dete 
pinteni calului, care sbură mai iute de câtiă gândului, trecu 
pe la fontână, luă apă, şi eşi dintre munți mai aainte 
da se lovi în capete. 

Făt-Frumos adusse apă la omuli de flori cu barba 
de mătase, şi ceru se”! dea pe fiă-sa de nevastă. Dar omulă de flori îi dise: 

— Eu ţi-ol da-o, daca "mi vel găsi unu omiă care 
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se mănânce pâinea de la nouă cuptâre, şi altuli să. bea) 

apa. de la nouă scocuri de mori. 
F&t-Frumos dise împăratului : 
— Găteşte cele nouă cuptâre, și ar€tă'mi cele nouă sco= 

curi de m6ră, că ami 6meni săţi mănânce pâinea și săți 
bea apa. 

Omulă. de flori porunci vizirului se gătâscă pâinea şi 
se arate scocurile; şi dupe ce le găti, veni împăratul 

se privâscă. Atunci F&t-Frumos făcu semni Gmenilorii 

sei, şi câti te ştergi la ochi, mâncară pâinea și b&ură 
apa. Dar omulu de fiori nu voi s&i dea fata nici după 

acâsta, ci îi dice: 

— Daca voeşti se aibi pe fiă-mea, de sociă, „se'mi aduci 

garâfa care mirțse cale de nouă ani, şi apoi în voii da 

negreşitiă pe fie- -mea. 

Făt-Frumos plecă se caute garoia, și șe duse cale 

lungă ca Dumnedei săi ajungă, până ce simţi mirosulii 

gardfei. Atunci calulu îi dise: 

— Stăpâne, bagă mâna în urechea mea cea drepță 

şi scâte din ea o bucată de săpună, o perie șio gresie, | 

şi mergi înainte fără frică, 

De ce mergea. şi mergea, mirosuli mai mare se .fă- 

cea, până ce ajunse la palatul de sticlă, trase la portă,/ 

bătu în ea și nimeni nu-i “respunse. Atunci elă intră în j 

lăunt.ru, vădu gardfa şi o luă. Apoi încălecă pe cal, şi 

plecă spre omulă celă de flori. Nu făcu maltă cale, şi 

simţi că vine după el smeuli palatului de sticlă, cu 

o falcă în ceră și cu una în pământi. Dar, tocmai 

când era săli ajungă, calulă îi dise: 
— Btâpâne, aruncă săpunali. 

Elă îli aruncă, şi numai de cât se făcu unii alunecuşii 

care împiedică pe smeă de a-lii ajunge. Smeuli însă 

făcu ce făcu, şi trecu cum putu alunecuşșulă. Caluli dise
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se arunce peria. Cum o aruncă se făcu o pădure d6să, 

de nu putea nimeni se resbată printr'6nsa; dar smeuli 

făcu ce făcu $'o trecu. Apoi luă pe F&t-Frumor 6răşi 

în -gână; şi când era sălii prindă, aruncă gresia, care 

se făcu: unit munte mare și înalt până la ceri. Smeuli 

râse piatra cu dinţii și trecu prin ea. Atunci calul dise : 

- — Stăpâne, nu e bine de noi, o se perimii; dar mai 

avem o scăpare. Săți.tragi sufietulii de nouă ori, că amii 

s6 mă ridică şi să: trecă 051 nori, ş'apoi d'acolo o să cadii 

peste smei şi sălii strivesc. 

Făt-Frumos se luă dupe povața calului, se ridică până 

lar nori, apoi se lăsă peste smei şilă strivi; rii după 

aceea, 'se duse şi dete gardfa omului de flori, care, ne 

mai avândit ce'i cere, îi dete pefiă-sa. Dar când veni vre- 

mea să se cunune. veni omulu ceiii cu nouă pietre de 

piciGre şi ceru se se culce şi eli în caineră "G' "a&iişii. 

Făt-Frumos îlă Iă8ă, căci făcuse jurământii să nu”! calce 

nici o dată vorba. Peste n6pte, tocmai când Făt-Frumos 

dormia mai bine, eşi unii balaurit din gura fetei, şi când 

se' întinse s& musce pe “Fat-Frumos, omulii cu petrele de 
pici6re scose paloşuli şilu tăiă în mici fărămături. Mai 
eși unulii, şilii tăiă şi pacela; şi când eşi şi cel de ală 

treilea, îi sdrobi capuli cu o piatră de moră. Apoi dupe 

ce'i puse la o parte pe tus-trei balaurii ce'i omori, se 
culcă şi dormi. 

“A doua di de dimincţă palatuli împărătesei era plini 
de vlădici şi de popi ce veniseră se îngrâpe pe Fât- 

frumos, credânduli mort ca şi. pe cei-l-alţi gineri ai 

împăratului. Dar când îlu vădură vii se mirară şi i se 
închinară. Omului de flori veni şi elu ca să se încredin- 
ţede de este vii sâu mortii Fet-Frumos; dar când vădu 
pe balauri! cei morţi, se speriă, şi întrebă ce s'a în- 

tâmplată ?
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Omului cu petrele de moră îi spuse că ei ai eşit din 

fiă-sa, şi când era se musce pe Făt-Frumos şi- sellii o- 

mâre ca pe cei-l-alți gineri, elă i-a ucisă; atunci omuli . 

de flori începu. nunta și o ţinu trei dile şi trei nopți. 

Er după aceia Făt-Frumos își luă dioa bună şi plecă 

cu nevasta sa acasă la împărăția lui, şi făcu tâte avu- 

ţiile smeilorii în trei părţi și le dete celoră trei 6meni 

care "ă ajutaseră. Omului cu petrile de moră nu se mul- A 

țumi şi ceri se împarță şi nevasta cu dânsuli. F&t-'! 

Frumos se împotrivi; dar el sc6se paloşuli, şi când | 

era gata se taiă pe împărătâsa, atunci eși din gura ei 

încă uni balauri, pe care omulă cu petrele de mM6ră . 

îlă făcu tărime, şi dise: 

__ Făt-Frumos, Fet-Frumos ! Ia-ţi avuţiile, ia-ți şi ne- 

vestica şi trăiţi sănătoși, că am scosi până acum 

dintmânsa, patru balauri şi "i ami mai lăsat numai 

unulii, că nu e bine se remâie femeia fără nică ună 

dracii. 
F&t-Frumos se prinse frate de cruce cu omuli cu-pe- 

tele de moră, șilii rugă se nu se prea depărteze de 

pe locurile acestea, ca nu cum va draculă ce a rămasi 

în femeiă s&i repuiă dilele. Apoi a ajunsii acasă ; și după 

ce a vădut pe mumă-sa, & plesnitii de trei or cu bi- 

ciuli, și cele trei nuci s'aii desfăcuti în trei palate fru- 

mâse, şi cu cele trei surori ale lui într'ânsele, pe cari, 

dupe ce le-aii dati înapoi, le-a măritati ; şi s'a făcuti 

mare bucurie și veseliă în tOtă împărăția. Și eii încăli- 

cai pe o şea şi vă spuseiii Dumnevostră așa. î 
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“FATA LUI ROȘIU IMPERATU | 
A fostii odată unii împărați, care avea unii băiat cu 

numele F&t-Frumos, şi r6be multe. Dupe mârtea, împă- ratului, băiatuli s'a îndrăgostiți cu o r6bă, Audindi 
mumă-sa de acâsta, "li a certată ; și el, dintwacelii cs 
Sa supărat şi a plecat la norul venăti, la porţile de fieri, la fata lui Roşiu împărată. | 

Mergând pe drum călare, a dat de ună 
ramă. Acolo era trei smei, care îi diseră;: | 

Făt-Frumosiă ! Fât-Frumosii ! ce'ți porți osulii pe unde ciorile nu'și duce soţuli ? 
Făt-Frumos le respunse: 
— De ce să numi port eii osul pe unde ciorile nu'şi duce soțuli ? M& ducii la norul Vânsti, la porţile de fierii, la fata lui Roşiu împărații. ” 
Atunci smeii îi diseră : 

podi de a- 
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— Descalecă să ne bătemi ; şi daca ne vei birui, te 

lăsămi. + 

Elă descălecă şi îi birui. Apoi plecând și mergând 

mai "nainte, dete de uni podiă de arginti, la care se afla 

9 smei. Aceşti smei îlă întrebară ca şi cei 3; elu le 

respunse ca şi acelora, și îi bătu şi pe aceştia. 

Dupe aceia, merse mai nainte, și dete de uni podă 

de aurii, la care era smei câtă frunză şi iarbă este pe 

câmpiă. Aceştia îi diseră ca şi cei "l-alţi; elu însă le 

răspunse şi lori ca și acelora ; şi a descălecată şi s'a 
luptati şi cu dânşii 3 dile și 3 nopți,şitoti "ia biruită. 

Apoi, mergând pe câmpii, dete de nisce case mari, în 

care era împăratulii smeilori, cu fata lui Roşiu împ&ratii; 

pe care o furase de 3 dile. Făt-Frumos întră în lăuntru 

şi-i dise: 
— Impărate ali smeiloriă, dățe jos să ne batem, : şi 

cine o birui, a lui să fie fata. 

Atuncă împăratulă dându-se josii fu omoriti de Făt- 

Frumost. | 

Şedând F&t-Frumos cu fata de vorbă, începură de'şi 

schimbară inelele. Acolo era uni covorii, o căciulă, uni 

baston şi o petreche de papuci. | 

Și întrebă F&t-Frumos pe fată : ce făcea împăratul 

smeiloră cu aceste lucruri, şi fata îi respunse: 

— Pe covor punea cât de multă greutate, și daca 

îlă ridica dupe pământi de o palmă se înălța sus, și 

se ducea ori încotro vrea ; cu căciula când o punea în 

capii, se ducea ori în ce casă vrea, fără ca să 'lă vEdă 

<ine-va; cu bastonulii învia mortu de 7 ani, daca îlii pu- 

nea încruciși pe mormântii; cu papucii trecea marea fără 

ca să se ude. 

Dupe cea ce-i spuse fata, F&t-Frumos şi fata uitându- 

se pe câmpii, vădură o jumătate de omii. Atunci fata dise:
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"— Acestă omi este de la tatăl mei. 
Aflândi F&t-Frumos acesta, se armă şi se dete jos: 

„ca să se lupte cu acea jumătate de omi, pe care 0 şi 
omorî. Când F&t-Ffumos puse piciorul pe trepta din- 
tâiă a scărei, jumătatea, de -omi înviă şi îlă strigă. s& 
se lupte 6răşi. 
+ Atunci: Făt-Frumosi îl dise : 
— De vei mai învia. îţi voii da sabia mea, şi m&-vei: 

tăia tu pe mine. . 
Făt-Frumos îlă tăie din noi, Și cândi puse picoruli: 

pe trâpta a doua a scării, înviă Grăși jumătatea de omii. 
şi îl chemă pe Făt-Frumos să se lupte din noii. Atunci 
Făt-Frumos scâse sabia și o dete jumătăţii de omu, dupe. 
cum vorbise, şi acesta omori pe Fe&t-Frumos în acelă 
câsi. 

Atunci jumătatea de omii intră în casă, luă fata şi 
tâte lucrurile, și se duse la Roșiu împăratiă. 

Impărătesa, mumă-sa, ne mai sciindii nimici Ade Făt- 
Frumos, plecase s&1 caute. Mergândii, mergând cale 
lungă st ajungă, dete peste dânsul morti ; și înce- 
pend altii boci, veni uni puiii de şerpe care îlii muşcă de. 
piciorii ; mumă-sa înse luă şi ea unii găteji, şi, lovină 
pe șârpe, îli omori. Atunci venind muma şerpelui pe 
acolo, şi vădând pe fiiulu seu morti, se duse iute şi veni 
cu o buruiană în gură, o dete pe la nasul şerpelui şi înviă; apoi lăsă buriana acolo Şi plecă. 

Imp&rătesa, luă şi ea buruiana, aceea, dete pe la na- suli lui Făt-Frumos şi îl înviă. Eli își luă atunci dioa; bună de la mumă-sa, încălică pe cal şi plecă 6ru Ja, fata lui Roşiu împăratiă. Ajungând acolo, lăsă calulă la 
o casă de ţăranii, şi el se făcu unii cerşetori, intră în curtea împăratului şi se puse lângă cuhniă. Fata de împerati chiămă atunci una din slugi şi po- 
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Tunci s&i facă o asimă. Pe când slujnica făcea asima, 

cerşetoruli îi dise: e 

-— Dă'mi să facil e asima. | 

Slujnica îi dete s€ o facă şi ?i dise s'o facă. bună că 

este pentru fata împtratului. 

Indată, cum audi cerşetorulii acesta, scâse inelulă fetei 

pe care îli schimbase pe cănd era în casele smeiloră, 

-şi'li puse în asimă. Dupe ce s'a coptă asima, slujnica o 

duse sus în casa fetei și o puse pe masă. Luând ata; 

asima în mână, o vădu cam necâptă. şi se dete jos la. 

slujnică. Pe când se ducea la cuhniă, o rupse în două 

şi dete peste inelu ; îlă luă şili băgă în degetul ei. 

Ajungând la cuhuie, întrebă pe acea slujnică : —cine a 

făcut acea asimă? Ea îi respunse că ea a făcut'o. Dar 

fata. de împărati o întrebă: —De unde are ea inelulă 

care'li a găsit în asimă? Ea îi dise, că pote a fostii în 

făină. Atunci fata de împăratii o sili ca se spuie cine 

a făcuto, şi numai ast-feli spuse ză cerşetorulii care ve- 

nise de curînd în curtea palatului. Fata chemă îndată 

pe cerşetor ; şi, cunoscânduli, îl întrebă  cumi a în- 

viat 2 Elii îi spuse istoria, şi “i dise ca se întrebe pe 

jumătatea de omii, unde îi stă puterea. Intrebânduli 

îi spuse că în vatra de la cuhnie. Ducându-se fata la 

Făt-Frumos, îi spuse, că puterea îi stă în vatra de la cuh- 

nie. Făt-Frumosiii spuse că minte, şise li mai întrebă încă 

odată. Intrebându'li fata a doua ră, îi spuse că în 

muntele Zfiriuluă este uni laci de lapte dulce, şi acolo 

este unii porcă. şi în porcii este uni epure, şi în epure 

unii cocoşii, şi în cocoşii suntii trei gândaci, şi în gân- 

„dacii aceia îi stă puterea. , 

Ducându-se fata la F&t-Frumos, îi spuse unde stă pu- 

“terea jumătăţii de omi. Atunci Făt-Frumos credu, şi 

rugă pe fată să poruncâscă cui-va să facă unii cuptorii
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de. pâine, se gătâscă vr'o 6 putini de : brîndă, și se le 
pue pe t6te într'o pereche de dăsagi. - 

Gătindu-i-se tote acestea, îşi .luă dioa bună de la fată, 
puse dăsagii pe cală, încălică şi plecă la satu unde se 
afla muntele Hiriuluj. Ajungând acolo, sa tocmită cio- 
banii la unii popă. Când s'a sculatii a doua di de di- 
mincță, îi numără popa oile și i le dete în sâmă ; apoi îi dise să se ducă preste tot locultă din sati, numai în: 
muntele Hiriului se nu se ducă, că este răi de dânsul. 
Eli își luă oile şi piecă q'a dreptulă la muntele Hiri-. 
ului. Ajungând acolo, strigă : 
„— Vino, porcule, să ne hatemiă. 
Atunci porcul se miră, că cine sălii strige; şi ple- 

„cândii către partea de unde a audit glasuli, dete pes- 
te F&t Frumos, și începură a scâte buturugi din pă- 
mânt și asvirli unulă îutr'altului, și se bătură până sâra: fără ca să se omâre nici unulă, numai porcul ostenise. F&t-Frumos atunci se repegi iute şi luă dou& găleți de lapte din laci şi se duse acasă. A doua di se sculămai de diminâță, și se duse &ră la muntele Hiriului ; şi, dupe o luptă înverșunată, omori porculii, îl spintică şi găsi în cli epurile, şi găsi în epure cocoșulii, spintecă co- coşulii, și găsi în eli gândaci ; luă gândacii şi se duse acasă, - 
„A treia di se îmbrăcă cu hainele lui cele bune, lăsă tote lucrurile la popă, încălică pe cali, „se duse la pârta împăratului, şi îndată ce ajunse acolo oinori cei ţrej gindaci, şi din acel câsii se bolnăvi jumătatea de omiă. Imp&ratulii, avândiă pe dănsuli cel mai puternică în curtea şi în oştirea sa, trimise pe unii soldat dupe doc- tori. Când ajunse soldatul la portă, F&t-Frumos îl întrebă: — unde se duce? Soldatulă îi respunse că se duce dupe doctorii. 
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Cum audi Făt-frumos, se duse în casele lui Roşiu 
împărată şii dise: 
— Dacă vrei se trăiască jumătatea de omil aşia pre- 

“cum este, se'mi dai pe fata ta de nevăstă şi lucrurile 

de la smei. Daca vrei, bine; daca nu, îlii omorii, 

Impăratulii îi dise căi dă t6te acestea, numai se'lii 
facă se trăiască. Dupe aceia împăratuli luă covorulă, 
îlu întinse pe pământii, şi puse pc dânsulii pe fată, pe 

Fâ&t-Frumosă şi tâte lucrurile de la smei; apoi ridică 
covorulii d'o palină de la pământă și plecară îa pala- 

tulă lui Făt-Frumos. Pe când mergea, ei vădură că 

S'aii rătăcită, şi se lăsă cu. covorii într'o pădure, unde 

erai trei poteci. Fâtii-Frumosi lăsă fata și lucrurile a- 
colea, şi:apucă p'o potecă, unde dete de nisce case în 

care se afla totii felulii de paseri, care cântaă tot felulă 

de cântece ; şiintrândi în case, incepu să se mire de 

cânteculu acestori paseri ! Un papagali însă îi. dise: 
— De ce te miri pentru'că cântămi! Cântăm fiind-că am 

avut şi noi odată un stăpîn ală nostru, care amurit de 3 ani. 

Atunci întrebă F&t-Frumosă : . 

— Unde este mormântulii lui ? 
Şi, arătându-ilii, se duse acolo şi înviă moortulii. In- 

dată ce s'a deşteptat mortul, începu săi mulțumescă 

şi se'li întrebe ca ce bine s&'i facă pentru că Pa sculat 

din acest somnii grei. Elu îi dise că nu voesce nimici, 

de cât numai se'lă ducă a casă. Intrebând mortulu tâte 

paserile care-eraă acolo, găsi numai unii cipcârlan, care 

scia casa;lui- Făt-Frumos, şi care chiarii în acelă câsi 
venise. din acea parte. Plecară dar împreună, şi ducân- 

duse deteră de fată şi .de covori, se puse pe dânsulă 
şi se duseră a casă. Ajungând Făt-Frumos a casă, se 
cunună cu fata lui Roșiu impărată, și făcură o nuntă 

cum nu s'a mai dat pe faţa. pământului. 
fapta ae
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A fost o dată uni împărati şi o împărătesă, amân- 
doui tineri şi frumoşi, dar nu făcâu copil. 

Int'o di veni la împeratulă uni arapă buzată, şi 
 disse: 

— Se trăescă, luminate împărate ! Am audit că îm- 
părătesa nu face copii, şiam adus buruieni pe cari cum 
le va bea, rămâne grea. 

Impăratuli luă buruenile de la arapi şi porunci s&" 
dea calii împărătesc și unii rând de haine de aură, ce'ţi 
lua vederile de frumusețe; apoi chiămă pe împ&ratâsa 
și "1 dete buruenile să le fârbă şi se le bea. Impărătâsa 
chiămă pe bucătărâsă și "i dete buruenile se le ferbă, 
fără s&i spue de ce trâbă suntiă. Bucătăresa, neştiină 
puterea loră, gustă dintr'insele şi apoi ie duse împără- 
tesei să le bea. Nu trecu multă vreme la midilocii și 
rămase grea impărătesa şi bucătăresa. Ear când veni 
vremea, născură amândouă câte ună coconașiii, mat fru-
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mosii de cât tot ce este frumos pe lumea acssta, şi le 
puse nume: unuia Dafin şi altuia Afin. - 

Intro Qi împăratulii plecă la bătălie, şi lăsând pe îi-. 
ulii seii în locui, îi dete o mulţime de chei în mână și 

"i disse: | | i 
— Fiule ! în tâte casele ce se deschid cu aceste chiei. 

se intri, ear în casa ce se deschide cu cheia de aurse 

nu'ță calce piciorulă, căci nu va fi bine de tine. 

Cum plecă împăratulă din oraşii, fiulii sei intră prin 
t6te casele, și vădu o mulţime de pietre nestimate târte- 
frumâse; dar nvw'i plăcu nici una dintr'ânsele ; în cele 
din urmă ajunse și la casa ce se deschidea cu cheia de 
aur, stătu puţinii înaintea ușei, se gândi la porunca cei 

dedese tată-seii, dar biruindulii nerăbdarea, intră în nă- 

untru şi vădu unii ochian de sticlă; se uită prin elă 
şi vă&du ună palati cu totuli şi cu totulă de aurii, în 
cât la sâre te puteai uita rii la dânsulu ba. 

“apoi mi'ţi vedea 

„Că 'n palat şedea, 

«Dâmna Ciralină, 

«Tânără copilă, 

„Flore din grădină. 

Dupe ce n privi mai mult timpii, puse ochianulii 6- 

răși la loculii lui, şi eși afară cu ochii plini de lacr&mi- 

Nu trecu mult timpii şi împăratulii se întorse de la 

bătălie biruitorii ; dar în locă se'i iasă fiulă seu înu- 

in e, se/lii primâscă cu bucuriă, eşi numai împărătâsa 
şi spuse că fiul sei este bolnavă. Împăratul pricepu 

numai de cât de undei venea bila, și chiămă pe toţi 
doctorii şi doctoriţele din lume ; dârii toți îi diseră, că 

până nu va da fiului seii de soţie pe Dâmna Chiralina, 

eli nu se va însănătoşa. Impăratuli trimise soli peste 

soli la Dâmna Chiralina ; dar fu peste putință, căci ta- 

tălă ei nu voia se o mărite.
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Audind fecioruli împăratului tâte acestea, hotări săse 
ducă el însuși să o câră de la tatălui ei. Așa dar, 
spuse tâte acestea fratelui seii de cruce; şi, într'o di, 
plecară amândoui şi se făcură nevăduţi. Merseră, di de 
vară până s6ra, şi ajunseră la muma crivăţului ; bătură, 
la ușiă, şi eşi înaintea, lorii o babă sbârcită, şii întrebă 
ce caută ? Ei respunseră că ceri se'i găsduscă până 
adoua=di, și să le spue pe care drumu se apuce ca se 
ajungă la împărăţia Dâmnei Chiralina. 

Baba se uită la dânşii cu milă şi le dise: 
— V'aşiit primi în casă cu mare bucuriă; dar 'mi e frică 

că va veni fiul mei, şi vă va face pe amândoui sloi de 
ghiaţă ; duceţi-vă mai bine la soră-mea cea mai mică, 
că ea pâte să vă găsduscă şi să vă spue și drumului 
la dâmna Chiralina. 

Feciorul de împăratii plecă înainte şi ajunse la muma 
vântului turbată ; "'plecară şi dacolo și ajunseră la muma 

vântului de primăvară ; bătură în ușă și eşi o femeiă 
înaltă, t&nără şi frumâsă. Ac6stă femeiă, cum vădu pe 

fecioruli de împărati, îi dise: 

— Dragă Făt-Frumos, scii că ai plecatii să cauţi pe 
Dâmna Chiralina ca s'o ei de sociă ; darui nu vei putea se 

ajung! până la împărăţia ei fără adjutoruli fiului mei. 
Rămâneţi aci; însă trebue să vă& ascundii forte bine; 

căci, cum o simţi fiulii mei că se află la mine 6meni 
dupe terămulă celii-altă, vă omâră. 

Dicândi aceste vorbe, plesni de trei ori din palme 
Şi îndată sări după sobă o pasăre de aurii cu ciocul 
de diamantă şi cu ochii de smarandii, şi'i băgă sub a- 
ripi pe am&ndoui, apoi se sui 6răşi pe sobă. 

Nu trecu multi timpă şi se audi o dulce vijiitură de 
vânta care aducea uni mirosit de trandafiri şi de rosma- 
rini; uşa se deschise singură, şi intră în casă ună fă- 
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căi frumos cu părulii lungii de aurii, cu aripi de ar- 

gintii şi cu uni băţi în mână împletitii cu de totii fe- 

lulii de erburi și flori. Cum intră în casă, dise măsii : 

— Mamă, mie "ini mirose a omii dupe terămulă celă-. 

l-altă ! 

— Ţi-o îi mirosindi, mamă ; dară p'aicea nu are ce 

căuta 6meni după tărâmul celii-l-altii. - 

Vântulii se linişti şi se puse la masă; ear după ce 

mâncă o strachină de lapte dulce de căpridră, şi beu 

apă de micșunele dintro Glă de marmură, se puse la 

povestită. 

Măsa vădându'li cu voie bună, îi dise: 

_— Fiuli mei, ia spune'mi unde este împărăţia D6m- 

nei Chiralina, și cum ar face cineva s'o ia de nevastă ? 

__ Grei lucru mă întrebași, mamă ; dar aide, trecă, 

mârgă. Impărăția Domnei Chiralinei este departe de a- 

ici cale de dece ani; şi se pote face câtă te ştergi la 

ochi, daca cine-va so duce în pădurea cea, ncgră de 

lângă girla de păcură care aruucă cu pietre şi foci până 

la ceri, şi daca o încăleca pe buştânulii Elelorii: cu care 

pâte să trecă gârla ; însă cine aude și va spune cui-va, 

acela să se facă de piatră pînă la genuchi. Dupe ce va 

ajunge la împărățiă, trebue să facă uni cerbi de auri 

şi se intre înt'ensulii ca să ajungă în odaia împărite- 

sei și s'o fure; cine aude şi va spune cui-va, să se facă 

de piatră până la brâu. După ce o va lua de soție, muma, 

Crivăţului de pismă o să trimită uni ovreii cu nisce 

cămăși trumâse și mai subțiri de câtii pânza păiajinu- 

lui ; Domna Chiralina o s& cumpere cămăși, şi daca nu 

le va, uda, cu lacrămi de turturică, cum se va îmbrăca 

cu dânsele, va muri ; cine aude şi va spune cui-va, s€ 

se facă cu totoli și cu totuli de piatră. 

Pe cândă vântuli spunea tote acestea, feciorulă de
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împărați adormise; rit feclorulă bucătăresei remăsese 
deşteptii şi audise totii. 

A doua di, dupe ce plecă vEntulă acasă, feciorulii 
de împ&rată întrebă pe muma vântului daca'i a spusă 

fiului sei ceva; dar ea temându-se să nu se facă pia- 
tră, îi respunse că n'a aflati nimici. 

Atunci feciorul bucătăresei și celă de împăratii lu- 
ară drumului înainte şi se duseră di de vară pînă sâra; 
dar când fu pe la scăpătatulu s6relui, audiră unii sgo- 

motii şi unii urletă mare ; apoi văduă o gârlă mare de 
păcură aprinsă, aruncându pietre până la înaltulii ceri. 
Fecioruli de împărații se sperie ; dar feciorulii bucătă- 
resei îi dise: 

— Nu te teme de nimici, și vin'o cu mine în acâstă 
pădure şi fă ceţţi oii dice ei. 

Ajungendi în midloculii pădurei, găriră buştânulă E- 
lelor ; încălicară amânduoi pe densuli, și dându'i pin-! 
tini de trei ori se prefăcu îutr'o căruţă cu duoi-spre- 
dece cai de focii, și într'o clipă se înălţară până la vân- 
tulă turbati și se pogoriră la porţile palatului dâmnei 
Chiralina. Apoi, dupe ce se deteră josi, căruţa se pre- 
făcu ear buşteni, şi ei remaseră dinaintea unui palatit 
de zanfiră şi cu porţile de chiparos, ear la una din 
ferestre sta Dâmna Ciralina, îmbrăcată în haine de aură 
țesute cu mărgăr rii. 

Cum vădu Dâmoa Chiralina pe fecioruli de împăratii 
prinse o așa de mare dragoste de dânsuli, încâtu cădu 
la grea b6lă şi ajunse la ceasuiii morței. 

Ce nu făcu bietuli împăratii ca să o scape ? Dariă 
tâte Craii în zadară! In cele dupe urmă veni o babă 
Şi dise: | 
— Luminate împărate! se trăesci întru mulţi ani! 

daca! vrei să se facă sănătâsă fica, împărăției tale, să
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cauţi cerbuli de aurii care cântă ca tâte paserile şi 
sălii aduci în casă numai trei dile, şi vei vedea cum se 
va face sănătâsă. 

Impă&ratulii puse să strige pristavulii în t6tă împără- 

ţia ; ear dupe trei dile feciorulii bucătăresei lovi buş- 
teanulii de trei ori şi se făcu unit cerbii de aurii fru- 

mosii ; apoi băgă într'ânsulii pe fecioruli de împ&rati, 
şi se puse dinaintea palatului. 

Impă&ratulă văgâendi cerbulă, se dete josi şi întrebă 
pe feciorul bucătăresei daca "i este de vindare? 

— Nu'mi este de vindare, ci de închiriere, respunse cu 

semețiă feciorulii bucătăresei. 

— Ei bine! ce să-mi ceri ca să milii dai numai 

trei dile ? 

— Săi dai o miă de bani de auri. 

Tocmeala se făcu; și împăratului luă cerbuli şilă 

băgă în odaea dOmnei Ciralina; apoi se duse la trea- 

ba lui. 
Cerbulă, cum se vădu numai cu dâmna Chiralina, în- 

cepu să cânte unii cântecă de dorii de plingea lemnile 

şi pietrile. Dâmna Chiralina " adormi, ear fecioruli de 

împărată eşi din cerbă şi o SE Tau frunte, apoi in- 

tră 6răşi în cerbi. 

A doua di dâmna Chiralina, spuse femeilorii s6le că 

a visati de două ori că a s&rutat'o ună tânără frumosi, 

Atunci una din femei, fiindii mai pricepută, dise dâm- 

nei Chiralina, că pe dată ce va începe cerbuli să cânte, 

să se prefacă că dârme; şi cum va simți că o sărută 

cine-va, să puie mâna pe dânsulii. 

Cum veni nâptea, cerbuli începu să cânte unii cân- 

tecă de jale. Dâmna Chiralina se prefăcu că dârme ; şi 

cândii veni Fât-Frumosă să o s&rute, îli strinse în braţe 

şi “i dise:
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— Pacumi înainte nu vei mai scăpa, că multi ami 

doritii să te dobiîndescii. „i 
Ei se giugiuliră ca nisce porumbei, pînă'i apucă dioa; 

apoi Făt-Frumosă întră în cerbi; ear când fu pe la 
prînză veni împăratulă şi cu fiulii bucătăresei ca s5i 

dea cerbulă. Domna Chiralina începu să plîngă şi nu 
vrea nici de cum st se despartă de cerbii ; dari fiulii 
bucătăresei gise încetinelii : 

— Cere de la împăratuli voie să petreci cerbuli până 
afară din orașii ; acolo ne aşteptă o căruță cu duoi-spre- 
dece cai de focii, în care o să ne suimă cu toţii, şi o 

să ne ducemii la împărăţia lui Făt-Frumosă, iubitulă tăi 
Dâmna Chiralina ceru şi dobândi de la împăratulii a- 

acâstă voiă, şi petrecu pe cerbi cu mare alaiii până a- 

fară din oraşii. Atunci Afin lovi cerbulă de trei ori în 
burtă și îndată se făcu o căruță cu duoi-spre-dece cai 
de foci; apoi, luândă pe dâmna Ceiralina c'o mână și 
pe Dafin cu alta, sări într'ânsa şi se făcu nevăduţi. Și 
dupe ce umblară qi de vară până "n sâră, ca cuventuli 
din poveste ce d'acilea încolo se gătește, eşiră pe tă- 
rămulii celă-l-altii și ajunseră în ţ6ra, lori. 

Impăratulii, cumii priimi scire despre sosirea fiuiui 
seii, îi eşi înainte cu mulţime de oști; apoi îlă însoţi 
cu dOmna Chiralina şi făcu nuntă împărătâscă care ținu 
trei dile şi trei nopţi. 

Intro Qi dâmna Chiralina ședea la ferestra palatului. 
şi se uita la drumiă, cândă 6că unii ovreii cu cămăși 
de vândare. Dâmna Chiraliua "li chiămă susii şi luă de 
la elă două cămăși mai subțiri de câtă pinza păiajenu- 
lui, și se îmbrăcă cu una dintr'Ensele. Nu trecu multi, 
şi Dâmna Chiralina se bolnăvi atâtu de grei în câtii a- 
June pe mâna morței. 

Afin află despre bâla împărătese: şi intră pe la, mieduli
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nopțeii în odaea unde dormea ea; apoi o stropi peste 

totă cu lacrimi de turturică şi eși afară; dar strejarii 

de la. ușă se duseră la Dafin împărată şi "lă pârîră că 
Pa vă&dutii: sărutândii pe împărătâsa. 

Impăratuli, cum audi, se făcu focii de mâniă, şi porun- 
ci să tae capul lui Afin; dar cândă ajunce la locului 
de perdare, Afin dise împăratului: 

— Mulţi ani s&ţi dea Dumnedeii, împărate! Pentru t6tă 
frăția şi dragostea cea către tine, te rogi să strîngi pe 

toți boerii cei mai mari ai împărăției, că amii să spuii 

înaintea lori unii mare cuvântii şi apoi vei porunci s&'mi 
aie capului. 

Imp&ratulii porunci să se adune divanulă împărătesei 

în care să fiă de faciă şi dOmna,Chiralina; şi aducândii 
pe Afin îi dise: 
— Spune, nelegiuitule, acea ce ai despusi! 

Atunci Afin începu aşa: 
— A fostii o dată uni feciori de împărații, care 

prinse dragoste asupra unei fete de împăratui dupe tă- 
râmulii cel-altă ; şi fiindu că nu putea să trăiască fără. 
“dânsa, a plecatii împreună cu fratele seii de cruce ca 

ori s'0 găsâscă, ori să&și repue capulii prin pustii. Dupe 
ce umblară -lumea în crucișii în curmedişii, ajunseră la 
muma: crivăţului şi o rugară să le spue drumnlă care 

ducea la fata de împăratii, dupe care plecaseră ei. Muma 
crivăţului *1 trimise la mum. vântului de primăveră, care 
îi găsdui şi le făgădui se întrebe pe fiuli sei. Ea sa 
ținută de vorbă; căci, cum a veniti fiulii seu, La între- 

bată, şi eli a începută să spue aşa: 
“Impărăţia dâmnei Chiralina este de noi cale de dece 

ani ; dar acestă cale se pâte face într'o clipâlă de ochi, 

daca s'0 găsi 'cine-va care să se ducă în pădurea cea 

neagră de lângă gârla de păcură care aruncă pietre şi
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focii până la cerii, unde va găsi buștânulii Elelori şi 
va încăleca pe dânsulii ca să trecă gârla. Dupe „ce va | 
ajunge la împărăţiă, trebue să facă din buşteani unii 
cerbii de aură şi să intre într'ânsulu ca s& ajungă în 
odaoia dâmnei Chiralina şi să o fure. Dupe ce o va lua 
de soție, sora vântului turbatii o să trămiță ună ovrei 
cu nisce cămăși mai subțiri de cât pinza păiajenului, şi 
daca nu va sci să ie ude cu lacrămi de turturică, cum 
se va îmbrăca cu dânsele, în trei gile va muri. 

-«Dupe ce vântul spuse tâte aceste mume-sei, jură 
“că de va spume cui-va ceea ce a auditi, să se facă cu 
totulă şi cu totuli de piatră. 

«A doua di feciorulă de împărati întrebă pe muma 
ventului daca a aflati ceva de la fiulii seu; dar ea, te- 
mându-se să nu se facă piatră, îl dise că n'a aflată ni- 
micii. Ear fratele de cruce ali feciorului de împărat 
nu dormise în n6ptea aceea și audise toti. Ast-felii, 
fără s6 spue feciorului de împărații această taină, se 
-duse împreună cu dânduli în pădurea neagră, încălecă 
pe buşteanu şi trecură gârla dincolo.» 

Cum sfîrşi Afin aceste vorbe, se făcu de piatră până 
da gâenuchi. Boerii din divani cum vădură acestă mi- 
hune se speriara. Afin începu earăşi şi dise: . 

«Dupe ce ajunse la palatul dâranei Chiraliua, fratele 
«de cruce lovi buşteanulă de trei ori şi se făcu unii eerbă 
de auri și băgă pe feciorulii de împ&rată într'Ensulă, 
carele prin acâstă șiretenie se cunoscu cu fata Şi o fură.» 

Dicena aceste cuvinte, Afin se făcu de piatră până la brâiă. 
Impă&ratulă şi împărăteasa, vădendi neviuovăţia lui 

Afin, începură a plânge și a-lii ruga să încetede din po- 
vestire Dar elii nu voi, ci merse înainte dicândi: 

«Dupe ce împăratulă se cunună cu Chiralina, au trecu
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multi și împărăteasa cumpără două cămăși de la ună 

ovreii, se îmbrăcă cu una dintr'ânsele şi îndată cădu 

la grea boală. Afin, șciindi din ce venea boala, intră pe 

la miedulii nopții la împărăteasa, şi, găsindu-o dormindi,. 

o stropi cu lacrămi de turturică, și o scăpă de morte.» 

Cum sfîrşi Afiin această povestire, se făcu cu totulii 

şi cu totuli de piatră; ear Dafin împăratii şi cu domna 

Chiralina plînseră trei dile .şi trei nopţi; apoi luară 

trupulii celă împietritii ali făcstorului lorii de bine şi'lii: 

pușeră în. odaia lor ca să&şi aducă aminte de dânsutii 

tot-dcuna. | | 

Dupe aceea ei trăiră mai multi timpi şi născură 

unii copilii, 

Intro dimineaţă Dafin împărații intră în casa împă- 

rătesei şi'i spuse că a visati o femeiă îmbrăcată în 

haine albe care i-a disii că, daca voește s6 înviede pe 

fratele s&ii celii împetriti, să taie copilulii loră și se: 

ungă piatra cu sângele lui. Împărăteasa spuse că şi ea 

a visati toti unii astă-felii de visu. Apoi, unindu-se a- 

mânduoi, tăiară copilulii, şi. stropindi piatra cu sânge: 

Afin începu să se mişce, apoi înviă cumii se cade şi dise : 

_— O! doamne! dar greă somni ami dormiti ! 

__ E! E! frate, răspunse împăratul ; ai fi dormiti 

multi şi Bine daca ru tăiami copilulii ca să te stropimit 

cu sângele lui. 

Atunci Afin se crestă la unii degeti cu cuțituli şi 

lasă să curgă sângele seit peste copiii, care înviă nu- 

mai într'o clipă ; ear împăratuli de bucuriă porunci să se: 

facă veselie mare în toată ț6ra. » 

Şi încălecaiii p'o şea. 

Şi vă spuseiii damn6vâstră aşa. 

ae
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A fostii odată ca nici odată, când n'ar fi nu s'ar po- 

vesti. 

A fostii trei fete care şedci la sore lângă uni. perete. 

"Tocmai atunci trecu pe acolo unii feciorii de împărati 

şi fetele, vădându-li, cea mai mai mare dise 

— De m'ară lua de nevastă fecioruli de împărații, 

"i-ași ţine t6tă casa cu o pâine. 

— De varii lua pe mne „eclorulii de împărati de 

nevastă, dise cea midlociă, 'i-ași învirti to0tă casa cu 

ună fusil. 
— De miar lua pe mine „de nevastă feciornlii de îi: 

părati, dise cea mai mică, "i-ai face doui coconaşi fru- 
moși, cu totulă şi cu totuli de aură. 

Feciorul de împăratii ascultândii cu bucurie cuvintele” 

fetei mai mici, priimi să o ia pe dânsa de nevastă, şi 

se cunună cu ea dupe legea domnilorii și a împăraţilorii. 

Dupe ce ai trăiti câtă-va, vreme, fata remase grea
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și întro di, pe inhid se afla împăratul la vânătâre, îi 

veni vremea să nască ; şi fiindii că ea nu știa cum se 

face copii, spuse la una din r6bele sâle, rugâudu-o se o 

înveţe cum se nască. R6ba pismașă, îi spuse că trebue 

să se sue în podii și ea să ție jos unii ciurii şi cândii va 

face copilulă să cadă în ciuri. Fata ascultă povețile r6bei 

sâle şi, suindu-se în podii, făcu duci copii, uni băctă 

go fată cu totulii şi cu totulii de aurii. După aceea râba, 

luândă copii, îi îngrâpă în băligaruli cailori; 6ră în 

loculii lori puse duoi căţei de la o căţea ce fătase de 

curând ; şi cândii veni împăratului de la vinătore, se 

duse cu căţeii la dânsulii, şi îi dise: 

— Etă, împărate, rodulii laudei împărătesei tale : a- 

ceşti căţei, pe care îi vedi, “i-a făcutii împărătesa dupe 

ce ai plecati la vânătore. 
Impăratuli, credândi că r6ba îl spune adevărulă, şi 

că împărătâsa "lu a luatii în bătae de joci, cândi "ia 

disii că" va nasce doui coconi de aurii, se supără forte 

multii, și luândi pe împărătesă o băgă în băligarulă 

cailoră, lăsându'i numai ţiţele afară, la care puse căţeii 

să sugă ; 6ră în loculii ei luă pe r6bă de nevastă. 

Din cei doui copii care erati băgaţi în băligari se - 

făcură doui bragi frumoși, cu totul şi cu totulii de 

aurii. R6ba, văd6ndi acâstă minune, pricepu numai de 

câtă că suntii copiipe cari îi îngropase și se duse la îm- 

păratuli şi îi dise : 
— Impărate, bradii ăştia suntii O nenorocire pentru 

noi ; pentru că vedi, Impărate, cum ai răsărit ei sin- 

guri, fără săi sădâscă cine-va, tocmai în băligarii ! De 

ce wati răsăriti în grădină s6i în alti loci ? Trebue 

să fiă vre unii semn răi acesta pentru noi; şi mai 

bine să % tăemii, ca se n'avemi de ce se ne tememil. 

Impăratulă îi respunse că de cesei taiă el, că nu- 

îsioa
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mai pe ei îi are, şi nici unii împărații nu are aşa bradi 

frumoşi ca dânsuli. 
— Ba nu, împărate, dise r6ba. Ce'mi pasă mie decă 

sunt frumoși și sunt pentru r&ulă nostru! Dâcă nu “i 
vei ţăia, pâine şi sare cu mine pe uni taleri nu mai 

mănânci. 
Impăratulii stărui prin vorbe înțelepte ca se întârcă 

pe noua împărătâsă de la hotărîrea sea; dară, neputând 
face acâsta, fu siliti: să taiă bradii, şi, făcendă două 
scânduri de pati, puse una la patuli împăratului şi pe 

alta la patuli împărătesei. Scândura din bradului fetei, 
o pusese la împ&rătâsa, şi pe cea din bradului băiatu- 
lui ia împ&ratulă, şi r6ba dormia acum pe fată şi îm- 

păratulii pe băstă. 
Peste nâpte, cândi împăratulii dormia, r6ba audi pe 

fată vorbindă cu băstulă, şi dicândui : 
— Cum "ţi e, frăţiorulii mei ? Greii sâi uşorii ? 

— Uşorii, respunse băstulii, pentru că pe mine d6r- 
me tata. Dară ţiă cum “ţi este, suriGra mea ? 
— Grei, frățiorulii meii, respunse fata, că pe mine 

dârme strigâica de r6bă. 

Augindi acâsta r6ba, şi temându-se ca nu cum-va să 
augă şi împăratuli, în nâptea viitâre, adoua-di cândă 

-se sculă qise împăratului: 
— De gâhba, împărate, ai tăiati bradii, dâcă nu % al a- 

runcati în focă, că totii una era de "i lăsai ori dâcă "i 
ai făcută scânduri. Ei vădă că toti o să vie asupra 
nâstră o nenorocire. 

„Şi dicândi ea mai multe vorbe, cu tâte că împăratului 
se împotrivea, îlă înduplică în stîrșitii ca se arunce scân- 
durile în foci și le aruncă. Tocmai cândii aruncase îm- 
păratulă scâcdurile în focă, şi pe cândi ardâi ele, o 
oaie mânca niste tăriţe, într'o copaiă aprâpe de foci,
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şi o scânteiă, sburîndi în tăriţe, Gea o mâncă împreună: 

cu ele. - 
Nu trecu multi dupe aceea, şi Gea născu duoi miei: 

cu totulii și cu totulii de aurii. Impărătâsa pricepu şi 
acâstă minune, şi ducându-se la împăratuli, dupe ce'lă: 

cicăli multă vreme, îlă înduplecă se taiă şi mieii; și dupe: 
ce'i taiă, împ&rătâsa porunci r6belorii sâie să se ducă 

să spele maţele la girlă ; deră se bage de semă să nu 

“scape vre unulă pe gîrlă. 

R6bele se duseră la gârlă ; şi, pe cândii spăla maţele, 

scăpară două din ele, care se făcură 6ră copii împără- 

tesei celei dăntâii, adică o fată şunui băstiă. Ei erai 

așa, de frumoşi în câtă s6rele vădându'i sa mirată de 

frumusețea lorii şi a datii fetei o fureuliţă şi băiatului 

unii cuţitii ca să se jâce. Dupe ce aii ședută ei câtâ-. 

va vreme pe marginea girlei, a venitii unii unchiaşii la 

sârlă. şi, vădândui, îi a luată la d6asulii acasă. 

Peste câte-va: dile, făcându-se o sedătâre la împăra- 

iuli, unde trebuea să se înşire mărgăritare, s'a che- 

matii toţi copii din acelii oraşii. Audindi unchiaşuli, a 

adusă şi eli pe aceşti copii. Impăratulit. a pusii pe toți 

se spuie câte unii basmi. Dupe'ce ai spusă toți câte 

unul, ai venitii şi rândul copiiloră ; 6ră ei au înce- 

pută se spuiă așa: - 
«A fostii o dată ca nici odată, înșirte mărgărite, a 

fostii trei fete, înşirte mărgărite, care ședâu la sâre 

lîngă unii perete, înşirte mărgărite... 

Şi aşa ali spusii ei t0tă istoria ce vo spuseiil......... 

Exii împăratulii sa miratii fârte multă, şi desbrăcându-i 

de hainile cu care erai îmbrăcați, împăratuli "i a vâ- 

dută că suntii cu totuli şi cu totulă de aură ; şi toc- 

mai atunci a cunoscutii nevinovăția împărătesei și vicle- 

nia râbei ! Şi mergândi la împărătesa a scos'o din bă--
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ligari ; şi luându-și copii se cunună de a doua 6ră cu 
dânsa dupe legea Domnilorii şi a împăraţilorii. Eară pe 
r6bă, luândă duoi cai, unuli de la munte şi altulii de 
la baltă, o legă de câdele lorii, împreună cu ună sacii 
cu nuci, şi caii, speriindu-se de sunetuli nuciloră şi de 

ea, aii fugiti fiă care către loculă sei şi au făcut'o în 
bucățele, şi unde pica nuca pica şi bucăţica, şi încăli- 
caii p'o şea şi vă spuseiii D-v. aşa.



FET-FRUMOSU 

CU PERULU DE AURU 
A fostii o dată ca nici o dată, de nari fi nu s'arii 

mai povesti; că nu suntem de când cu basmele, ci sun- 

tem de când cu minciunile: de când se potcovea purecele 

la ună piciori cu nouă-decă şi nouă de oca de fer şi 

călcâiulă tot remănea goli, şi se urca în slava cerului 

şi toti i se părea că este ușiorii. 

De când scriea musca pe părete. 

Mai miocinosii care nu crede. 

A fost o dată într'o pustie mare unii pusnicii. Eli pe- 

trecea singurii singurelii. Vecinii sei eraii fearele pădu- 

rilorii. Şi aşa era de buni la Dumnedei, în câti tote 

dobitâceie i se închinaii, când se întiln6ă cu dânsulă. 

Intiuna, din dilele se duse pusniculi la marginea gâr- 

lei, care curgea p'aprâpe de coliba lui, şi 6tă vădu că 

vine pe apă uni sicriași smoliti bine, şi audi unii oră-
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căită eşindi dintr'ânsulă. Stătu puțină de cugetă, și 
după ce dise câte-va vorbe de rugăciune, intră în apă, 
şi cu o prăjină trase sicriaşulă la margine. Când îli 
deschise, ce se vâgdă în el? Uni copilaşă ca de vro 
două iuni; îlă scâse din sicriă, și cum îl luă în bra- 
ție, copilulii tăcu. Copilulă avea ce-va atârnat de găti. 
Și cândii luă baerulii de la gătuliă copilului, vădu că în- 
trânsuliă era o scrisâre; o ceti, și află că copilul este 
lepădatu de o fată mare de fîmp&rată, care alunecase: 
şi ea în valurile lumei, şi care de trica părințiloră ei, 
lepădândii copilulă, îlă pusese în sicriașii şi  dase dru- 
mul pe gârlă, lăsându'lii în ştirea lui Dumnedei. 

Pusniculi voia din t6tă inima se crâscă prunculu ce 
i trimisese Dumnedei, darui când se gândi că n'are cu 
ce săli hrănâscă, îlă podidi uni pliusi ce nu se mai 
putea sfîrşi. Cădu în genuche și se rugă lui Dumnedei. 
O minune mare! d'o dată răsări. 'dintrunti colții ali chi- 
liei s6le, o viţă, şi numai de cât crescu şi se înălță 
până la streşină. Pusniculii căută la dânsa, și vă&du stru- 
guri, unii copți, alţii pirguiţi, alţii aguridă şi alţii în 
fire : îndată luă și dete copilului şi vădendă căi mănân- 
că, s6 bucură din totii sufletul şi mulțumi lui Dumne- 

“deii. Cu musti de viţă crescu copilulă până ce începu se 
mănânce şi câte altit-ceva. 

Fară dacă se mat mări copilului, pusniculă să apucă 
şilă învăţă să citescă, să adune rădăcini ca să se hră- 
n6scă şi se umble la venatii. 
„Dark întw”o di chiămă pusniculi pe copil şi qise: 

— Fătuli mei, simţi că slăbesci din ce în ce ; sunt 
bătrânii precum mă vedi, şi află că de adi în trei ile 
mă& duci pe lumea cea-l-altă, Ei nu sunti tatăl tău celi 
adeveratii, ci te-ami prinsii pe gârlă, unde erai dată şi pusă întruni sicriași de mumă-ta, ca să nu se dove-
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dâscă fapta sa cea nelegiuită, cu tote că era fată de 

împărati. , 

Dacă voit: adormi somnală cel vecinică, care o să-li 

cunoşti după răceala şi amorțirea ce vei vedea în toti 

trupul meii, să bagi de sâmă că o să vie ună leii. Se 

nu te sperii, dragulii tatei; leulii îmi va face grâpa, şi 

tu vei trage pământi peste mine. De moştenire n'amit 

ce săţi lasii de câții unii firii de cală. După ce vei r&- 

mânea singurii, să te sui în podi, să ei friulii, săli scu-- 

turi, şi îndată va veni unii calii la astă cheămare şi te 

va învăţa ce să faci. 

După cum disese bătrânulii așa se și întâmplă. A treea 

di pusniculii, luându'şi remasii buni de la fiulii săi cel 

de sufletii, se culcă şi dormi somnuli celii lungii. Apoi 

îndată veni unii leii grâznicit, nevoie mare, şi veni răc- 

nind, şi cum vădu pe bătrână mort îi săpă grâpa cu 

unghiile sâle; eariă fiul îli îngropă, şi remase acolo 

trei dile și trei nopţi plîngândi la mormânti. A treea 

di fâmea îi aduse aminte că era datorii să trăiască; se 

sculă dupe mormnântă cu. inima sdrobită de durere, se 

„duse la viţă şi cu mare mâhnire vădu că ea se uscase; 

atunci 'şi aduse aminte de vorbele bătrânului, şi se sui 

în pod unde - găsi friulii, îl scutură, și 6tă că veni 

ună calii cu aripi şi stândi înainte îi dise: 

"— Ce poruncesci, stăpâne ? 

Copiluli spuse calului din cuvântă în cuvânti tâtă 

întâmplarea cu mârtea bătrânului, și îi dise : 

— Eată-mă aici singurii ; tatăl, care mi'a fostă dată 

Dumnedeii, nu mai este; rămâi tu aici cu mine ; dară 

se mergemi într'altă parte unde se ne facemi o colibă; 

căci aici, dinaintea astul mormântii, nu șciă de ce 'mi 

ine să totii plingii. 
Earii calulă îi respunse:
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— Nu aşa, stăpâne ; noi ne vomii duce să locuimă 

unde suntă mulți Gmeni ca dumnsta. 
— Cum ? întrebă băiatulă, suntii mulţi 6meni ca mine 

şi ca tata? Şi o să trăim în midiloculii lori? 
— Negreşit, îi respunse caluli. 

— Atunci, daca "i aşa, întrebă copilului, de ce nu vină 

şi ei pe la noi? 

»— Fă nu vină, îi mai dise calulă, fiind-că nai ce că- 

ută p'aici ; trebue să mergemi noi la dânşii. 
— Se mergemii, respunse copilulă cu bucurie. 

Ear dacă "i spuse că trebue se fie îmbrăcatii, fiind-că 
cei-l-alţi Gmeni nu îmblă aşa goi, eli rămase cam pe 
gînduri ; şi calulii îi dise să bage mâna în urechia luă 
stângă ; şi după ce băgă mâna, sc6se nişte haine pe care 
le îmbrăcă, ciudinduse că nu știa cum să le întrebuin- 

ţede ; calul însă îlu îavăţă, şi apoi copilulii încălecă pe 
densuli, se îmbrăcă și porni. 

Dupe ce ajunse în oraşulii celui mai de aprâpe, şi se 
vădu între mulţimea de Gmeni, furnicând în susi şi în 
josii, se cam spăimântă copilulii de atâta sgomot, și 
umbla tot cu frică, mirânduse de frumuseţea caseloriă şi 
de tot ce vedea, băgândiă înse de sâmă că fiă-care lucru 
Şi are rânduiala sa. Dar calulii îmbărbătendulii, îi gise: 
— Vedi, stăpâne ? aici tote sunt cu şartulă lori ; de 

aceea dar trebue să știi ca se'ţi faci și tu unii căpătâi. 
Şi după ce şedu acolo câte-va dile, mai dedenduse cu 

lumea şi obicinuinduse u trăi în huetulă ce înnăbuşesce 
oraşele, plecă, luând cu sine calulii sei; şi se duse, 
şi se duse, până ceajunce pe t&rânulii unorii dine. După 
ce ajunse la dine, care erai în numări de trei, căută să 
se bage argatla densele, căci aşa'lă sfătuise calul să facă 

Binele de o cam-dată nu prea voiaiă se'lii ia în slujbă; 
dar se înduplecară la rugăciunile lui şilă priimiră. ”
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Calulă adesea venia pe la Domnul săi, și într'o di 

îi dise se bage bine de semă, cum că în una din case, 

dinele aveaii o baie în care Ia câti-va ani, într'o di hotărită, 

curge aurii, şi cine se scaldă întâii, aceluia i se face 

păruli de aurii. [i mai spuse să vâdă că într'unuli din 

tronurile casei, dinele aveai o legătură cu trei rânduri 

de haine, pe care le păstra cu îngrijire. Fii băgă bine 

de sâmă aceste vorbe, și de câte ori avea câte ce-va 

greii de făcută, elă chiăma calului și'i da ajutor. 

Dinile “i daseră voie se umble prin tâte casele, să 

deretice, să scuture, darii în camera cu baia să nu in- 

tre, Insă când lipsiră ele odată d'acasă, elă intră și luă 

aminte la tâte câte îi disese calulii. Ochişi legătura cu 

hainele puse cuiîngrijire întruni troni. Intro di Qinele 

ati plecat la o serbătâre, la alte dine, și avură grije st 

porunciască argatului că, în minutii ce va audi ce-va 

sgomotii în cămăruța cu baia, se rupă o şindrilă din 

streaşina casei, ca st le dea de ştire lori şi să se în- 

târcă, de grabă, fiind-că ele ştiaii că e aprope să încâpă 

a curge acestă apă de aurii. 

Fiului pusnicului pândea, și când vădu minunea asta, 

chiămă numai decâti pe cală. Calulii îi dise se se scalde; 

și așa şi fâcu. Eşind dip baiă, el luă şi legătura cu 

hainele, și o porni la săâtâsa, călare pe calulă lui celu 

cu aripi, cu care sbura ca vântulă și se ducea ca gin- 

dulii. Cum călcă peste pragulii porţei, începu casele, 

curtea, și grădina a se cutremura așa de grâsnicii, în 

câtii se augi până la dine, şi inele îndati se întârseră 

acasă, | 

Dacă vădură că argatuli lipsesce, şi hainele nu suntii 

la loci, să luară după dfnsulii, șilii urmăriră din loci 

în locii până ce, când era să puie mâna pe densuli, el 

trecu hotarele lori si apoi stătn. Cumii îlii vădură scă- 
3
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pati, dinile se ciudiră de necasă că nu putură sălii 
pringă. Atunci ele îi diseră: 
-— Ah! feciorii de lele ce eşti, cumii de ne amăgiși ? 

Ar6tă-ne, măcari, s&ți vedemi părulă. 

Atunci elă "şi răsfiră părulă pe Spiuare ; ră ele se 
uitaii cu jindă la dânsuli şi'i diseră;: 

—— Așa pări frumosă nici odată n'amii mar vădutii ! 
Fil s&nătosii, însă; încai fii bnnii de ne dă hainele. 

Dari eli nu voi, ci le opri şi le luă în loculă sim- 
briei ce'i datorâă dinele. 

De aci se duse întruni orașii, își puse o băşică de 
cirivişă în capii, şi se duse de se rugă de grădinariulă 
împăratului ca s%li priimâscă argatu la grădina împă- 
tescă. Grădinariulă nu prea voia sălii asculte ; dar 
:după multă rugăciune îli priimi, îlă puse să lucrede pă- 
anântii, să care apă, să ude florile; îl înv&ţă ca să cu- reţe pomii şi brazdele de burueni. F&t-Frumos lua în «apă toti ce'li învăţa grădinarulă, stăpânului sei. 

Impăratulii avea trei tete ; şi așa multă grije îi dase trebile impărăției, în cât uitase de fete şi că trebue să le mărite. Iatr'una din dile, fata cea mai mare se vor- bi cu surorile ei ca să ducă fie-care câte ună pepene din carei alesese să fie duși la masa împăratului. După “ce se puse împă&ratulii la masă, veniră şi fetele, şi a- duseră fie-care câte unu pepene pe tipsiă de aură şi îi puseră dinaintea împăratului. 
Impăratuli se miră de acestă faptă, şi chiămă sfatul împărăției se" ghicescă ce pildă să fie asta. Şi daca, se -adună sfatulu, tăie pepeni și. după ce vădu că unulii se cam trecuse, ali duoilea era tocmar bună de mâncare, Şi ală treilea dase în coptă, dise:  - 
— Imp&rate, să trăesck mulţi ani, pilda asta însem- 

e.
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n€ză vârsta, fetelorii Măriei tale, şi că a sosită timpul 
de a le da le casa lorit. 

Atunci împăratulă hotărî să le mărite. Dete, deci, 
sforă în ţ6ră de acestă hotărire ; și chiar de a doua di 
îmcepură a veni peţitori de la cutare și de la cutare 
feciorii de împăratiă, 

Eară după ce fata cea mai mare y'alese mire pe uuii 
fiii de împărală, care "1 păru mai frumosi, se făcu mare 
nuntă împă&rătescă. Și după ce sfîrși veseliele, plecă îm. 
păratuli cu t6tă curtea ca, să petrâcă pe fiică-sa până 
la hotarele împărăției sâle celei noul. Numai fiica îm- 
păratului cea mai mică remase a casă. F&t-Frumos, ar- 
gatulă de la grădină, vădândiă că și grădinaruli -se du- 

sese cu alaiulii, chiămă calulii, încălecă, se îmbrăcă cu 

unii rînd de haine disii câmpuliă cu florile, din cele luate 

de la dline, și, după ce'şi lăsă pă&rulă seă de auri pe 

spate, începu a alerga prin grădini în tote părţile, fără 

să fie băgatu de sâmă că fiica împăratului îlă vede dă 
pe ferestă, căci odaia ei da în grădină. Calulă cu Făt- 
Frumos strică t6tă gradina, şi când văgu că veselia lui 
facuse pagubă, descălecă, se îmbrăcă cu hainele sâle de 
argatii şi începu a drege ceea ce se stricase. 

Când veni acasă grădinarulu şi vădu stricăciunea, se 

luă de gînduri, și începu a certa pe argatii de neîngri- 

jire, şi era atâti de supărată în câtii p'aci era se'li 

şi bată, 
Daru fiica împăratului, care privea de la fexâstră tote 

acestea, bătu în gâmi şi ceru grădinarului sei trimiţă 

niţele flori. Grădinarulă făcu ce făcu și adună de prin 
colţuri câte-va floricele, le legă şi le trimise împără- 
tesei celei mici. Eari ea, dacă primi florile, îi dete uni 
pumnii de galbeni şi trimise: 'respunsă să nu se atingă 

de bietuli argati. Atunci grădinarulti,. veselu de unu 

UA UNIVERS  



08 FET FRUMOS 

dară aşa de frumosi, își puse t6te silinţele, și în trei 

s&ptămâni! făcu grădina la loci, ca cum nu s'ară fi în- 
tămplatii nimici într'ânsa. 

Nu multii dupe acâsta, fata împăratului cea midlocie 
işi alese şi ea uni feciori de împărată şilu luă de băr- 
bată. Veseliele ţinură ca şi la soră-sa cea mare; riila 
sfirşitulu veseliilorii fu petrecută şi ea până la hotarele 
împărăției s6le. Dari fatu cea mică a împăratului nu se 
duse, ci rămase acasă, pretecându-se de astă dată că 
este bolnavă. Argatuli grădinei, cumi se vădu ră sin- 
gurii, vru se se veselescă şi eli catoţi slujitorii curții, 
dară, fiind-că elă nu se putea veseli de câtii cu bidivi- 
ulu sei, îşi chiămă calulu,se îmbrăcă cualte haine, ce- 
rulii cu stelele, îşi lăsă pă&rulu pe spate, încălică şi căl- 
că totă grădina. Când băgă de sâmă că ră fărâmase 
totă, se îmbrăcă cu hainele scle cele prâste şi, bocin- 
duse, începu să dregă ceea, ce stricase. Ca şi la întâia 
dată, grădinarulii voindă se'li cârpâscă, fu opritii de 
fata cea mai mică a împ&ruitului, care ceruse flori, şi 
care îi trimise duoi pumni de bani. Grădinarulu se 
puse 6ră pe muncă, şi dădu grădina gata în patru săp- 
temâni. 

Impăratuli făcuse o vânătâre mare, şi fiind că scă- 
pase de o mare primejdie, ridică uni chioscii în pădurea 
aceea şi chiămă ca s& serbeze mântuirea sa pre toţi 
boerii şi sluzgitorii curţii la o masă întricoşată ce pre- 
gătise acolo. Toţi curtenii sc duseră la, chemarea împă- 
ratului, numai fica sa remase. 

Fet-Frumos, vădendu-se 6ră singurii, chiamă calulă, 
şi, voindu să se veselâscă şi dânsulă, îmbrăcă hainele 
cu soreie în peptă, luna în spite: și doui luceferi în u- 
meri ; îşi lăsă părulă de aură pe spate, îucălecă calul 
şilă încură prin grădina în câtă nu mai era, chipii dea
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o drege.-Earii dacă vădu acâsta elii, începu a se văi- 
cura, se îmbrăcă iute cu bainele lui cele de argati 
şi nu şcia de unde să încâpă meremetuli. Mânia gră- 
dinarului trecu ori-ce hotare, când veni şi vădu acea 
mare pagubă. Darii când voi săi dea pe foi pentru ne- 
îngrijirea lui, fiica împăratului bătu âră în gâmi şi ceru 
“Bori. Grădinaruli da din colții în colții şi nu ştia ce să 
tacă ; în cela mai de pe urmă cătă, şi mai găsi vre-o 

două floricele care abia scăpaseră de copitele calului 
cu aripi, și le trimise. Darii fata de împărati îi dete 
poruncă ca să erte pe bietuli argatii, pentru care îl şi 

dădu trei pumni de galbeni. . 

Se apucă dari, croi din noii, şi în patru săptămâni 
abia putu face ceva care să mai semene a grădină ; €ră 
argatului dete făgăduinţa că de se va mai întâmpla 
una, ca asta, apoi are să fie sdrobiti în bătaie și gonitii. 

Impăratulii se luase de gînduri vădândă pe filcă-sa 
“otă tristă. Ea acumi nu mai voia s8 iasă afară nici din 
“casă. Hotări dar s'o mărite; şi începu ai spune de cu- 

tare, de cutare şi de cutare fiii deîmpărată. Darii ea 
mu voia să audă de nici unul. Și ducă vădu așia împă- 
ratulă chiămă sfatulii și boerii şi îiîntrebă ce să facă ? 
— Uni foişorii cu portă pe dede-suptii, îi respunseră, 

pe unde se trecă toţi fiii de împăratii şi de boeri, şi, 

pe care/lă va alege fata, se'lă lovâscă cu ună mări de 
aurii ce'lii va ţine în mână, şi dupe acela s'o dea îmnt- 
xatulă. 

Așa se și făcu. Se dete sfâră în: ţară că este hotă- 
xirea împăratului să se adune micii şi mare și să trecă 

pe supt prtă. Toţi trecură; darii fata nu lovi pe nict 
unulu. Mulți credeaii că fata n'are voie să se mărite. 

Insă unii boerii bătrânii dise să trâcă şi Gmenii curţei. 

“Precu şi grădinarulă şi bucătariulă celui mare, şi vâta-
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fuli și slugile, şi vizitii şi răndaşii, dari giaba; fata nu 

lovi pe nici unul. Sefăcu întrebare care daca n'a mat 

remasii cine-va netrecută şi se află că a mai remasi 

unii argatii de la grădinăriă, ună argati cheleşii. 

— S5 trâeă şi acesta, dise împăratuliă. 

Atunci chiemă şi pe argatulii celui cheleşii şii dise să 

trecă şi dânsul, darii elii nu cuteza; &rii daca, fu siliti. 

ca să treacă, trecu, şi când trecu fata li lovi cu m&ruli ! 

Argatuli începu a ţipa şi a fugi, şi dise că i-a spartă 

capulii. Imperatuli, cum vădu una ca acesta, dise: 

— Nu se pâte asta! este o greşâlă! fata mea nu e 

de credutii să fi alesi tocmai pe cheleșuli ăsta. 

Căci nu putea să se învoiască a da pe fiiă-sa după 

dânsulă, de şi era lovitii cu m&rulă. Atunci puse de a 

doua 6ră se trâcă lumea, şi de a doua 6ră fiică-sa lovi 

cu mărulii în capii toti pe cheleșii, care Gri fugi ţin6n- 

du-se cu mâinele de capi. Imp&ratulii, plin de mâhnire, 

ră "şi luă vorba înapolşi puse de a treia Gră s&treacă 

tota lumea. Daca vădu împăratuli, că şi da treia 6ră 

totii cheleşulii a fosti lovitii, s'a plecati la sfatulu împ&- 
răţiei, şi % a dati lui pe filcă-sa. 

Nunta se făcu în tăcere, și apoi îi oropsi pe amân- 

doui; şi nici nu voia să ştie şi s& corespundă cu dân- 

şi, atâta numai că de silă, de milă, îi primi s& locu- 
iască în curtea palatului. Uni bordeiă întruni colță alti, 
curții li se dete spre locuință, 6rii argatuli se făcu sa- 

cagiulă curţiI. Tote slugile împăratului rideai: de d6nsulii, 

şi tote murdăriile le aruncau pe bordeiuli lui. Inăuntru 

însă, calulă cu aripi le aduse frumuseţile lumei ; nu era 

în palaturile împăratului ceea ce era în bordeiulă lori 

Fi de împtrată, care veniseră împeţitii la fiica cea 
mică, senbulnară de rușinea ce aii păţitii, fiindi că fica. 
împăratului alesese pe cheleșii; şi se învoiră între dea-
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zii ca să pornâscă 6ste mare împotriva lui. Imperatulii 

“simţi mare durere cândii augi hotărărea vecinilorii sei; 

însă, ce se facă? se pregăti de r&sboiii, şi nică că avea 

încotro. 

Amândoui gineril împăratului se sculară cu 6ste și 

veniră în ajutorul săi. F&t-Frumosi trimise şi eli pe 

soţia sa ca să râge pe împăratulii a/i da voie să meargă 

şi elii la bătaie. Impăratulu însă o goni, dicendui: 

— Dute dinaiatea mea nesocotitio, fiind că stă din 

pricina ta mi se turbură liniştea: nu mai voii să vă 

vădii în ochii mei, nemernicilorii ce sunteți. 

Dari după mai mnlte rugăciuni se induplecă, şi po- 

runci săli lase se care şi elă măcarii apă pentru 0ş- 

tire. Se pregătiră şi porniră. . 

Fet-Frumusă, cu hainele lui prâşte şi călare pe o mir- 

“tâgă şchiopă, plecă înainte. Oştirea "lu ajunse într'o 

mlaștină unde % se nomolise €pa și unde se muncia 

-să o scâţă, trăgând'o cândi de câdă, cândui de capi, 

cândii de piciâre. Riseră oștirea şi împăratul cu gine- 

zii cei mai mari ai săi, şi trecură înainte, După ce îns€ 

mu se mai vădură dânşii, Făt-frumosii scâse 6pa din 

noroiti, își chiămă calulii săi, se îmbrăcă cu bainele 

câmpulii cu florile, şi porni la câmpul bătăliei ; ajun- 

gândi, se şi sui întrunit munte apropiati ca să v6dă 

care parte este mai tare. Oştile decă ajanseră se şi lo- 

viră ; 6ră Fât-Frumosii, vădendă că 6stea vrăjmaşă este 

mare la numării și mai tare, se repeji din virfulă mun- 

telui asupra ei, şi ca uni virtejii se întorcea prin mi)- 

Jocul ei cu paloșulii în mână, și tăia cum se tăia, în 

-drepta şi în stînga. Așa spaimă le dete iuţela, străluci- 

vea haineloră sâle şi sborulă calului sei, în câtii stea 

xrăjmaşe întregă o luă la fugă, apucândi drumulă fie- 

care încotro vedea cu ochii. Eară împăratulii, dupe ce
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vădu minunea, mulţumi lui Dumnedeii că "i-a trimisi 

pe ângerulii s&i de "l-a scăpati din mâna vrăjmașului 
şi se întârse veseli a caşă. Pe drumiti întâlni 6răşi pe 

F&t-Frumâsii prefăcută în argatii, muncindu s&şi scâță 
€pa din noroii; și cum era cu voe bună, dise la câţi-va: 
—' Duceţi-vă de sedteţi şi pe nevoiașuli, acela din 

noroiă. A . 

N'apucară să se aşede bine, și veni veste la împ&ra- 
tulii că vrăjmaşii lui cu ostire şi mai mare s'a ridi- 
Cati asupra lui. Se găti dâră şi elii de resboiă, și plecă 
s'o întiln&scă. F&t-frumosii 6ră se rugă săli lase şi pe 
dânsulii se mârgă, și 6ră fu huiduită ; dâră dâcă do- 
bindi voea, porni 6ră cu pa lui. Fu şi de astă dată 
de risti şi de bătaie de joci cândi Pa văduti ostirea 
că cră se înomolise și nu putea săşi seâţă pa din 
noroi. Ilit lăsară înapoi, dâră elă ajunse şi acum mai 
nainte la loculi de luptă, prefăcută în Fât-Frumosă, că- 
lare pe caluli cu aripi, şi îmbrăcată cu hainele lui cele 
cu cerulă cu stelele. 

Oştile deteră în tămpene şi în surie, şi se loviră ; &ră 
Făt-Frumosii 6ră vădândi că vrăjmaşii suntă mai pu- 
ternici, se repedi din munte şi "i puse pe g6nă. Imp&- 
ratuli se întârse 6ră veselă, mulțumindu lut Dumnedei 
de ajutorulă ce "i a dati, şi Gră poruaci ostașilorii se 
scOță din noroiii pe nevoiaşuli de sacagiii. Fară elu era 
împăcati cu cugetulii săi de isbândele scle. 

Impăratuli se mâhni până în fandulii inimei sâle cânq 
audi că vrăjmașii se ridică de a treea Gră cu 6ste Şi maj 
mare, şi că a şiajunsii la hotarele împărăției sâle câtă 
frunza şi iarba ; uni plins îlii năpădi, se ferâscă Dum- 
nedeii, şi plinse, până ce simți că 1 slibescii vederele. 
Apoi îşi strînse și dânsul tâtă Ostea sa şi porni la bă- 
tăliă cu nădejdea în Dumnedeii.



FET FRUMOS : 18 

Făt-Frumos porni şi elă totii pe mărțoaga lui. Eară 

dupe ce trecu tâtă 6stea făcâud hazi de dâusulii cum se 

muncia ca se'şi scâţă 6pa din noroiii, se îmbrăcă cu 

hainele cele cu s6rele în pepti, luna în spute şi doui 

luedferi în umeri, îşi lăsă părulă de aurii pe spate, în- 

călecă calul, și întruni minutii fu 6răşi pe munte unde 

aştepta se vâdă ce so întâmpla. 

Se întâmiră oștile și se loviră de trei părţi, şi se tăcă 

unii pre. alţii fâră de nici o milă, atâta erai de îaver- 

şiunaţi ostașii. Eară când fu către sâră, când vădu că 

ostirea srăjmaşă era să ia în gână pre a împ&ratului, unde 

se repegi odată Fât-Frumosii din munte ca unii fulgeră, 

şi unde trăsni odată în midloculi lori câtă se îngroziră 

de nu mai știaii ce faci ; se împrăstiau ca puii de po- 

trăniche, şi fugi de'şi rupâii gâturile. Făt-Frumosă însă 

gonea şi” tăia ca pe nişte oi. Impăratulii îlă vădu sân- 

gerati la mână la care se crestase însuși, şi 6i detenă- 

frama sa ca să se lege, apoi se întorseră a casâ isbăviţă 

de primejdie. 

Cândi veniră, găsiră ră pe Fât-Frumosii în . noroiit 

cu 6pa; şi 6ră "li scoseră. Eară daca sosiră a casă, îm- 

păratuliă cădu la bâlă de ochi şi orbi. Toţi vracii şi toţi 

filosofii carii citâu pe stele fură aduşi, și nimeni nu putu 

să-i dea nici unii ajutori. Tatwuna din qile, daca se sculă 

din somniă împăratulă, spuse că a văduță în visi uni 

bătrânii care “i-a disii că daca se va spălala ochi Și daca 

va bea lapte de capră roşie sălbatică, va dobăndi vedere. 

Audindii ast-feli gineii săi, porniră cu toţii, cei duoi 

mai mari singuri, fâră se ia și pe celă mai micii, şi fâră 

a voi stii lase măcarii a merge împreună cu dăașii. Bară 

Făt-Frumosii chiămă calul și merse cu dânsui pre smârcuri, 

găsi capre roşii. selbatice, le mulse şi, cândi se întorcea , 

se îmbrăcă în haine de ciobani și eşi înaintea cumbaţi-
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loră sei cu o cofă plină de lapte de oi. Eitlii întrebară:: 
lapte are acolo? ră elit le respunse, da,prefăcându-se că 

nu'i cunâșşte și că îlă duce la împăratulii, care visase căi 
va veni vederea, daca va da cu acelii lapte la ochi. Fi se 

cercară a'i da, bani şi elii s& le dea laptele; d6ră cio- 

banuli le respunse că laptele nu'li dă pe bani, şi că, 
daca voesce se aibă lapte de eapră roşiă, să se dică că 

suntii robii lui, şi să rabde ca să le pună pecetea lui 
pe spinarea lori, măcari că eli are gândă se se ducă 
şi se nu mai dea pe la dânșii. 

Cei doui gineri se socotiră că ef, pentru că suntt 
împărați şi gineri de împărații, no se le pese nimic > 
se lăsară, deci, de le puse pecetea lui în spinare, și 
apoi luară laptele şilă aduseră dicândi pe drumă: | 
— De se va încerca nerodulii se ne dică ceva, îli 

facemi nebunii, şi toti noi vom fi mai creduţi de câti. 
dânsulă. 

Se întOrseră, deci, la împăratul, îi deteră laptele, 
se unse la ochi şi beu; dar nu'i ajută nimică. Dupe aceea 
veni şi fiăsa cea mai mică la împăratuli și "i dise : 
— Tată, ia acestă lapte ; eli este adusii de bărbatul. 

mei ; ubge-te cu dânsulii, aşa te rogi. 
Imp&ratuliă îi respunse: 
— Ce lucru buni a făcutii nătărăulii tăi de bărbati, 

ca să facă şi acum ceva de ispravă ? Na pututii face- 
nimici ginerii mel cei-l-alți, cari mau ajutati aşa de 
multi în resbde, şi tocmai elă, ticălosulă, o se'mi 
pâtă ajuta ? Și apot nu vamă dis, că aveţi voe a vă. 
mai arta înaintea feței mele ? Cum ai cutesati să caci 
porunca mea ? 
— ME supuii la orl-ce pedâpsă vei bine- 

faci, tată; numat unge-te, așa te rogii, 
ce ţi'li aduce amilitulă. robă, 

voi s&'mi 
ŞI cu acestii lapte,
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“Impăratulii, dacă vădu că atâta de multi să rogă fiica 
sea, se înduplecă, şi luă laptele ce'i adusese; şi apoi 
se unse cu dânsulă la ochi o di, se unse şi adoua di; 
şi, cu marea sa mirare, simţi că pare-că începuse a dări 

ca prin sită; şi dâcă se mai unse şi a treia di, vădu. 

câtii se pote de bine. Dupe ce se însănătoși, dete o 
masă la toţi boerii şi sfetnicii împărăției, şi dupe rugă- 

ciunea lori, priimi şi pe F&t-Frumosi să şâdă în coda 
xoesei. Pe cândă se veselâii mesenii şi se chefudii, se 
sculă F&t-Frumosă, și, rugându-se de ertare, întrebă ; 

— Mărite împ&rate, robii poti şedea cu stăpânii loră 

îa masă? | 

— Nu, nici-de-cumiă, respunse împăratulă. 

—— Apoi daca este aşa, şi fiindă-că lumea te ştie de 

omii dreptii, fâ-mi şi mie dreptate, şi scâlă pe cei duoi 

Ospeţi cari ședi d'a drepta și d'a stînga Măriei tâle, 

căci ei suntii robii mei; și ca s5 mă credi, caută'i şi 

vei vedea, că sunt însemnați cu pecetea în spinare. 

Cum audiră ginerii împăratului, o băgă pe mânică, şi 

mărturisiră că aşa este; îndată fară nevoiți a se scula 

de la masă şi a sta în pici6re. Eari către siirșitulu me- 

sei, Fât-Frumosi scâse năframă care i-a fostii dat'o îm- 

păratuli la bătăliă, 

— Cumi a adjunsii năframa mea în mâinele tâle 2 

întrebă împăratulă. Eu ami dat'o ângerului Domnalui 

care ne-a adjutată la resboiii. 

— Ba nu, mărite împărate, mie'mi-ai dat'o ! 

— Apoi dâca este aja, tu ești acela care ne-ai ajutatit ? 

— Ea, mărite împărate. 
— Nu te credi, adăogă iute împăratulii, decă nu te 

vei arăta aşa cum era atunci acela căruia amii dati 

năframa, 
Atunci elii se sculă de la masă, se duse de se im-
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brăcă cu hainele cele mai frumâse, își lăsă părulă pe 
spate şi se înfăcișe împăratului şi la t6tă adunarea. Cum 
îlii vădură mesenii îndată se rădicară şi se minunară : 
Fât-Frumosii era atâta de mândru și strălucitoriă, în câtii 
la s6re te putea! uita, dâră la elă ba. 
“ Imptratulă, dupe ce lăudă pe fiică-sea pentru alege- 
rea sea cea bună, se dete josii din scaunulă împărăției 
şi ridică în elă pre ginerele seii Făt Frumosu ; 6ră elă 
cea d'ântâiii treabă ce făcu, fu de a slobodi pe cumnaţii 
săi, și în tâtă împărăţia se ticu bucuriă mare- și masă 
împărătâscă. Eram și eii p'acolo și căram mere la va= 
tră lemne cu frigarea, apă cu ciuruli și glume cu căl- 
darea, pentru care căpătaii : 

Uni năpărstocă de ciorbă, 
Şi-o sfentă de cociorbă , 
Pentru cei ce'să lungă vorbă,
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PESCARULU 

A fostii o dată ca nici o dată, că de n'ar finu Sari 
povesti, pe cândiă se bătea urşii în c6de. 

A. fosti uni pescarii, nici prea bogati, nici prea să- 
raci ; eli era tânărit cu mustaţa răsucită, scil colea, şi 
chipeşii. De câte-ori trecea cu pește pe la curtea îm- 

părătâscă, fata împrăatului trimitea săli chiăme, cum- 

păra. de la elă pește şi da bani de dece ori câtii fă- 

ceă peştele lui. Pescarulii nostru se spurcase la bani; 

elii qe câte-ori avea ce-va peşte buni şi prâspăti, treecea 

pe la, curtea împărătâscă, şi nu era diuliță lăsată de la 

Dumnedeii, în care s& nu cumpere fata împăratului peşte, 

daca trecea p'acolo pescarulii. Intr'una din qile fata 

împăratului, cândă îi plăti peştele ce cumpărase, îlă 

strânse de mână ; 6rii pescarulii se făcu roșu ca sfecla 

şi puse ochii în pămâutiă ; darui pe urmă ridicându'i îi
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:trase şi elii cu mustața. Dupe aceea fata împeratului 

“se luă la vorbă cu dânsuli, şi află că era flăcăi; elii 

'dase nişte răspunsuri la tote întrebările ei de te minu- 
nai, şi cum era de nurliă, prinse dragoste de dânsuli 
-fata “împăratului, și îi dete o pungă de bani, ca săși 

--cumpere uni rândă dn haine bune, și apoi să vie la 
dânsa s&li vedă îmbrăcatii. 

Dupe ce'şi luă haine ca, de boeri şi se îmbrăcă cu ele, 

„pescarulii veni să le arâte fetei împăratului. Ea câti 

:p'aci era să nu'li cun6scă, fiindă-că umbletulă şi boiuli 

“lui semănaii de boierii mare. Atunci ea nu mai putu să 
:ţie foculă ce avea la inimă, şi "1 spuse că vrea săli 
ia de bărbatii! Pescaruli se cam codea; căci cunoștea 

-şi elă că nu e de nasuli lui aşa bucăţică; dâră, daca 

vădu călăi îmbiă într'una, priimi și eli; însă cu .ruşine 
-şi uitendu-se la căciuliţa lui pe care o totii întorcea 
merei în mână. 

Impă&ratului nu"! prea venea ia socotâlă căsătoria acâs- 
ta ; d6r fiind că'şi iubia fata, nu mai una fiindă la pă- 
rinţi, se înduplecă la rugăciunile ei. Fata mai dădu o 

pungă de bani pescarului, şi'i dise se'şi ia alte haine şi 

mai frumbse. Pescarulu se întârse cu nisce haine muiate 
numai în firă; ear fata îli duse de'li arătă împăratui, 

-care îl şi logodi. 
Nu trecu multe dile, şi se făcu o nuntă d'ale împă&- 

"răteşti. Cându se puseră la masă, le aduseră și loră 
“unii oi cu zemă, dupe lege, din care numai amânduoi 
“trebuia c& mănânce. Fata împăratului, cândi voi să în- 
tingă elu, îlă opri dicându'i: 

— Eu trebue să întingi întâiu, fiindu că suntu fată 
-de împărati, şi tu uni pescarii. 

Pescarulii nu respunse nimicii, se sculă de la masă 
„şi se făcu nevăduti. Mesenii, care nu ştiau ce se pe“
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trecuse, se uita unii la alţii și se întrebaii cu mirare, 

ce se fie asta, pentru că ei nu audise nimici despre 

ginerile împăratul că arii fi fosti pescară. 

Se căia fata șişi muşca buzele pentru 'nesocotinţa ei. 

Mâncă ce mâncă, dârii părea că aruncă la spate, căci 

nu'i mergea la inimă nici o îmbucătură. Se duse dsră 

dupe masă, în odaia ei. Toată n6ptea nu închise ochii, 

căcă nici somnulii n'o prindea, aşa de tuistă era ; şi cum 

avea gînduli totii la dânsulii, se temea forte să nu do- 

bândâscă lipici. Foculii ei era dece să plece fără să-i dică 

măcarii o vorbă. 

A duoa di ea merse la împăratul şi “i spuse că se 

duce dupe bărbatul seiiselă găsâscă, atâti o încinsese 

dorul lui. Impăratulii voi s'o oprescă, der ea null as- 

cultă, şi plecă. 

Umblă prin totii orașulii, căută în susă şi în josit_ şi 

nulă află nicăiri. Plecă dârii din oraş în orașit şili 

află băgatii slugă la uni hanii. Cum îlă vădu se duse 

drepti la elii şi începu săi vorbâscă ; dâri el se făcu 

că n'o cunâşte, întorse capulii încolo, nu'i respunse ni- 

micii și se duse la treaba lui. Ea se luă dupe eli 

şilu ruga săi vorbescă unii cuvințelă, dâră în zadară. 

Eari daca o vădu stăpenulii lui că din pricina €i se 

face zătienire la trebile ce face sluga lui, îi dise: 

__ Cum de numi lași sluga în pace s5şi sfirșâscă 

trebile ? Nu vedi că e muti? Fă bine şi te cară d'aici 

daca eşti femeiă de treabă. 

_— Nu este mută strigă ea; acesta este bărbatul 

meii, care pentru o greşâlă m'a lăsatii şi a fugiti. 

Toţi Gmenii din bani remaseră ulimiți, când audiră 

vorbele ei, care nu glumea; earii stăpînulii hanului nu-i- 

venea a crede una ca asta; căci, dicea elă, nu se pâte 

st știe omi ca să vorbâscă şi s6 se ție o săptănână
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întrâgă fără s& dea măcară uni cuvințeli; și în adevări 
toţi îli cunoşteai de mută; se înțelegea cu densulii prin 

semne şili iubeau pentru vrednicia lui. Atunci fata îm- 
p&ratului făcu prinsore cu toţi că în sorocii de trei dile, 
săli facă a vorbi, numai să aibă voie a fi cu dânsulă; 

eară daca nu, ea să fiă spundurată. Se făcu înscrisuri, 

le arătă la stăpânire şi o rugă să ţie în sâmă învoeala 
Jorii. Toemela fu făcută şi soroculi de trei dile începu 

de a doua-di. 
Pescarulă nu scia de la începutii de aste istorii; darii 

apoi află; earu fata împăratului se ținu mereii de ca- 
puli lui, 

— Dragul mei, îi dicea ea, tu scii că eit suntii cea 

greşită ; eii te-amii alesi pentru că te-ai iubiti ; mă legă 

să nu mai facii asemenea greşeli; îndurăte de'mi vor- 
Desce numai uni cuvântă și mă scapă de ruşinea asta 
care mă om6ră. Sciii că ai drepti să fii supărată; derii 
pentru dragostea nâstră €rtă-mă, 

Elă întorcendu'şi capului de către dânsa, da din umeri, 
Şi cu chipii de batjocură se făcea că n'o cundşte şi că 
nu ştie despre ce este vorba. Trecu o di, trecu două şi 
nu 'dise nici măcarii bobi. A treia di fiica de împăratii 
se înfricoşiă grozavii, şi ori unde mergea mutulu, ea îi 
totii eşea înainte şilu ruga st'i vorbâscă, 

Pescarul, din partea lui, când simțea că'lii pridi- 
deşte rugăciunile, fugea ca ună selbateci de dinaintea ei, 
ca să nu'lu podidească lacremile şi pe el, ca şi cum 
i-a” fi fostă inima sloii de ghiață; ear ea. nu înceta, 
a" face mil de rugăciuni de arii fi înmuiată şi chiar i- 
nimile fiarelor selbatici. In sfirşită trecură trei qile, şi 
pescarulii nu dise nici măcari cârcii. 

Tâtă lumea se mira de astă întâmplare. Nu era altă 
vorbă în acel oraşii de cătii despre argatuli celi muti
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de la hanii, şi despre fata cea frumsă şi gingașă, care, 

diceaii Gmenii, s'a amăgiti semuindi pe muti cu alti- 

cine-va, şi singură s'a nenorocită. 

A doua, di spindurătOrea era gata. Se adunară deci 

toți cu totuli ca să vâgă sfirşitulii istoriei. Omenii 

stăpânirei fură chiămaţi la faţa locului şi siliți, fără voea 

lori, a pune în lucrare ceea ce coprindea învoiala ce 

făcuseră. Veni gâdea și o chemă la osândă, căci nu is- 

butise a împlini legăturile la care singură se îndatorase; 

eară fata se întârse încă o dată şi suspinândă se mai 

încercă a înmuia inima pescarului; dar în zadariă. Daca 

vădu şi vădu că nu e scăpare, îşi lăsă părulă despletiti 

pe spate şi începu a se jeli, ferescă Dumnedeii, mer- 

gându către loculii osândei. Eari Gmenil, cu mici cu 

mare, lăcrămai de mila ei și nu puteaii se'i ajute în- 

tru nimici. 

arii daca ajunse la spînzurătâre, plină de nădejde se 

uită la mutii, care venise şi elii cu glâta de 6meni, şi 

sta ca unt nesimţitoră, şi îi dise: 

— Dragulă mei bărbati, scapă-mă, dragul mei, 

care numai cu o vorbă mă poţi mântui! 

Eari el da din umeri şi se uita anapoda peste câmpii. 

Gâdea sta cu laţulă în mână; duoi slujitori o urca- 

ră pe scară, și gâdea îi puse laţulii de gâtă. O clipă 

de ochii şi fata era să fie mortă. Dar tocmai în minu- 

ulii cândii era s8i dea drumulii şi s'o lase atârnată, 

pescarulă întinse mâna și strigă: 

— Ho! ho! staţi! 

'Tâtă, lumea, încremeni ; lăcremi de bucuriă curseră din 

toţi ochii celori care erai de față; ear gâdea scâse 

laţulii de la gâtulii fetei Atunci pescarulă, uitându-se 

la fată, îi dise de trei ori. 

— Imi mai dici pescarii ?
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- Earii fata se grăbi a'i respunde: 
— Eartă-mă, scumpulă mei bărbații; o dată am disi, 

şi chiari atunci din greştlă; mă făgăduescii a nu'ţi mai 

dice. 
— Daţi-o josii, strigă eli ; căci acâsta este femeia, mea.. 
Şi o luă de mână și plecară la, casa lorii. Dupe aceea 

trăiră în fericire, şi trăesci și până în qioa de astă-li, 

daca n'ori fi muritiă.



0 PRINSOARE 
A fosti odată ca nici o dată, cândii pari fi nu s'arii 

povesti. A fostii şi este și de aceia se povestesce. Bas- 

muli Waici "nainte se gătesce. Dumnedei în casă so- 

sesce. A fostă trei flăcăi ciobani. Ducându-se ei întro 

di la vănătâre ai rătăcitii într'o pădure, şi, înnoptândiă, 

aii remasti acolo lângă uni copacii. Sedândi ei acolo, 

li se făcu fâme, şi findi-că n'avâi foci ca să frigă vâ- 

naţulii ce-lii avci, fratele celii mai mare se sui pe co- 

pacii ca d6ră va vedea vr'o licărire de foci, ca să ia 

şi ei focii pentru ca să frigă vânatulii și s& mănânce. 

Dupe ce se sui în copaci, zări o flacără mică în de- 

părtare; şi dându-se josii se duse acolo. Acolo găsi o 

jumătate de omi frigândii uni omi. 

— Ce minune mare, mă! dise elii! o 1umătate de omii 

se frigă unii omi! lucru neaudită și nevăduti! 

— Dâri scii că o să te frigii şi pe tine, dâcă nu "mă 

vei spune o minciună bună, îi respunse jumătatea de 

mi.
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— Nu scii nici o minciună, îi respunse ciobanulii, 

Atunci jumătatea de omiă îli legă coti la cotă de 
uni copacii şi se puse rii la foci. Fraţii cei-l-alţi 
aşteptară câtă-va timpi şi, vedăndii că nu vine cel-l-altu 
frate alu lorii, fratele celii midilocii se sui şi elă pe 

ună copaci și vădu aceiaşii flacără, și. ducându-se a- 
colo păţi tot ca fratele sei celui mare. Dupe aceia se: 
sui și fratele celii mai micii şi, vâdândiă flacăra, se duse 
şi elit acolo. 

— Ce felii? dise elu, cândi vădii jumătatea de omiă 
că frige ună omi; dâră o să poţi tu să mănânci uni 
omii îngregii 2 

— Deră nu scii că te frigă şi te mănâncă şi pe tine, 
dâca nwmi vei spune o minciună bună? 
— Pe cine? respunse ciobanulii. 
— Pe tine, îi dise jumătatea de omi. 

— Ei bine, îi gise ciobanulii, o s&ţi spunii o min-: 
ciună, deră dâca vei dice că minții, să scii că te omoră. 
— Bine, dise jumătatea de owmii, să mă omori deca 

voii dice că minţi. 

Atunci ciobanulii începu a spune aşa: 
La nunta tati ducându-mă la, m6ră ca să macină po- 

rumbii s&lă faci mălaiii, amii înjugati sacii la cară, ami 
pusii porumbii în carii și am plecati. Acolo am măcinată, 
pe urmă ami pusă boi) în carii, amii înjugatii sacii şi ami 
plecatii acasă. Cândi amii ajunsi acasă, rămase mama 
grea cu mine. ME făcu sâmbătă şi se cunună duminică. 
Dugă aceea înt'o di tata îmi dete o bardă şi mă trimi- 
se la pădure să taiii lemne tocmai din vârfului unui co- 
pacu, care agungea la cerii și care n'avea crăci de 
câtă numal în verfă: îmi spuse că dâca voii să mă urcă 
în vârtulă lui, cată să înfigte barda în pomii şi să puii 
picioruli pe dânsa; dupe aceea s'o iaă Şi s'o înfigii mai
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susi, şi ear să puii piciorulit pe dânsa, şi aşa să mă 

urcă până în virfulă lui; dâră îmi spuse s& bagă de. 

sâmă să înfig barda mai bine în copacii, casă nu cadi- 

că, daca voiii cădea, barda va face șepte berde şi uni 

bărdoiii şi va sbura cu mine la cerii, unde sunti nisce: 

pui de rîndurică cari, decă mă vorii vedea, mă vor mânca.. 
Aşa ducându-mă ei în pădure, făcuii după cum mă 

învățase tată, și din întâmplare scăpă barda şi căduiit 

josii. Barda făcu șepte berde şi unii bărdoii și sbură, 

cu mine la ceri, unde, dâca m& vădură pui de rondu- 

nică, în loci se m& mănânce, mă luară şi mă& băgară 

în năuntru în raiă. Acolo, cum intraii, văduii o fântână: 

şi mă duseii la dânsa st bea apă. După ce b&uiii apă. 

n& duseiit mai încolo să mă plimbă; dârii băgaiit de 

sâmă că mi-amii uitati capuli la fântână. Cândi mă în- 

torseiii la fântână văduii că capulii făcuse două picidre- 

şi se da pe ghiaţă. li lusiă și, după aceez, nu'şi ce'mi: 

veni miă, că de-o-dată îmi băgaiil eri capului în fân- 

tână. Cânqi îl scoseiii afară, astă-dată mă pomeniii pe 

Lământă, şi văduii pe tata şi pe tatăli tăi că ședeau 

jos pe câte uni trunchii de ştejâră şi făceaii 6le; îns&- 

tata trîntea în capulă tatălui tăi tote Glele care nu le 

făcea bune. 

Atunci jumătatea de omit, care "şi uitase de legămân-. 

tul ce li făcuse, îi disecă minte. 

— Sci că minții, respunse băiatulă; dâră ţi-ai uitată. 

de legătura ce amiă făcută amândoi: că dâca vei dice: 

că minţii s& te omori? 

Şi qicândit acesta, trase una în capul jumătăţii de: 

omii şili omori. 

Dupe aceea deslegă pe fraţii lui şi, luândi foci, se. 

duseră 6rii în pădure, fripseră venatuli și mâncară. 

Da ae
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A fostii o dată ca nici o dată, cânaii n'ară fi nu s'arii 

povesti. A fostă unii unchiașii și o mătușă. Amâuduoi 
-avei câte o fată și uni băiatii; căci mătuşa mai fusese 

măritată o dată şi unchiașulă înc'odată însurati. Copii 
babii erau fârte bine îngăijiți şi hrăniţi, earii ai unchia- 
şului umblaă trențeroși, nu le da de mâncare, îi bătea 
şii ocărea, cu tâte că ei erai cei mal buni. 

Mătuşa nu se mulțămea numai cu atâta; vădândii că 
copii unchiaşului întrecă prin bunătate şi frumuseţiă pe 
copil sei, prinsese pismă şi într'o di dise unchiaşului: 
— Copii tel suutii nisce leneşi, nisce molatici; se-i 

gonesci din casă, căci, alti-felii, păine şi sare pe uni 
taleri cu tine nu mal mâncămi,  £ 
— Dârit unde se-i duci ? întrebă unchiaşulii. 
— Unde vel sci. 
Vădându unchiaşulă că nu pâte se scape de mătuşe, 

se otări şi plecă a doua di cu copil printr'o pădure mare 
și desă. Băiatulă luase o mână de mălaii şi fata o
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mână de cenuşă. Ducându-se ei aşia, presărait unuli. 

malaiu şi altulii cenușiă. 

Ajungândi întro răspântiă, unchiașuli le dise se'lă 

astepte aci, că elii are se tae lemne de foci, și le lăsă 

merinde, dicândă că eli pâte se zăbovâscă dioa jumătate. 

Eli se duse în pădure, legă otigvă de uni copaci;: 

apoi plecă acasă. Cândă bătea vântului, tigva se lovea 

de copacii și făcea sgomotuli unei secure care loveşte 

întruniijlemnă ; 6ră copii audindi acesti sgomotii, Qiceaii :- 

— Audi cum tae tata iemne! 

Aşteptândă diua jumătate şi vădându că tatălu lori 

nu mai vine, se duseră la copaci; dârii vădândi că nu 

este acolo, începură se plingă, căci se gândiră că nu: 

scit drumulii să se întârcă îudărătă acasă. 

Atunci se întârseră la răspântiă, cum putură, şi aci, 

vădândii mălaiuli risipită, se luară pe urma lui şi ajun- 

seră acasă. 

Baba şi unchiul cu copii babii, mâncaă la focă adi- 

mă ; dârii o parte din coji fiindă arse, baba dise : 

— Unde suntii şi copii tei, unchiașe, se mănânce aste- 

cojiţe ? 
— Eată-ne şi noi, mamă, 6tă-ne şi noi, strigară dupe: 

coşă copii, şi apoi intrară în bordei şi mâncară cojile. 

Mai trecândii câte-va ile, mătuşa 6ri începu a se 

certa cu unchiaşuli, dicându-i că nu mai pote trăi cu 

copii lui şi se-i ducă se-i perdă în lume. 

Unchiaşuli plecă 6ră, şi eră făcu ca întâi; deră cor 

pii se întârseră şi d'astă dată. 

A treia Gra plecândă unchiaşulii cu copii, îi lăsă şi: 

mai departe. Astă dată înse trecândi paseri multe pe: 

poteca pe unde trecuse ei. mâncară mălaiuli, şi dândă. 

şi o plâiă, cenuşia se amestecă cu pământulă şi nu: 

mai găsiră drumului.
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Umblară tâtă dioa până sâra. Apoi se urcară întruni 
copacii stufosii şi cu crăci multe, făcute ca unii patii, 
de frică de fiare selbatice, şi dormiră acolo până di- 
min6ţa, | 

Cândi se făcu dioă, se deteră jos din copaci și 
plecară 6ri prin pădure. Asti-felu umblândi, li se făcu 

fome. Ce era de făcută ? Căci ei nu avâi nimici de 
mâncare ! Băiatulii tăiă ună bățu şi fata scâse câte-va 
five din părulu seii cu care băiatulă făcu ună arcă. 

Cu elii vână mai multe paseri și, scăpărândii, făcu unii 
focii mare unde fripse vânatulii şi mâncară. 

Mai multe dile le petrecură prin pădure. Intro di 
plecândi ri la venătâre, întîlni în drumi o vulpe. Cum 
vădu, trase din tolbă o segâtă, o puse în arci şi voi 
'se o ombre. 

Derii vupea îi dise : 
— Nu mă segeta băiete, că-ţi voii da unii puii d'ai 

mei care multii bine îţi va face. - 
Eli o lăsă; luă puiulii şi plecă înainte. Mai mergândii 

înt€lni unii lupă. Earii voi să'lii săgetese; d6rii lupulii 
îl dise și elă că, daca nw'lă va omori, îi dă unu puiă, 
Băiatulă nwlii omori şi luă şi de la elă uni puiă. 

Apoi mai mergândă, se întîlni cu uni ursă. Ursulă 
“ÎI dise asemenea şi, lăsândulă neîmpuşcată, îi dete şi 
eli uni puiă. 

Mai mergândă înainte multi, cu căţeii dupe eli, dete 
de unii palată mare şi frumosă în câtă de strălucire îţi 
lua ochir. Intrândă în năuntru, la pârtă, într”o chiliuţă, 

«găsi unu maldără de chel. Erau cheile de la tâte ușile 
palatului. 

Eli deschise şi intră în tote casele; d6rii cândă se 
duse în -una, cea ma! mare şi inal bogată, cu uşia de
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oţelii, aci găsi unii smei legatii cu trei cercuri de fiert.. 
Cum îli vădu smeuliu îi dise: | | 
— Tinere, tinere! Dă'mi. o doniță de apă că multi 

îmi este sete! 

Dâră băiatului nu voi se-i dea şi plecă îndărăti la 

soru-sa, şi, luând”o, veniră în palati. 

Eli dete soru-si cheile şi-i dise se intre în tote ca- 

sele, numai în aceia cu uşia de oţeli să nu intre, că 

va fi re de dânsa; și apoi plecă 6ri cu cei trei câini 

ai sei la vâuati. Si 

Fata, după ce se duse frate-seii, intră şi vădu tote 

casele, d&rii venindii şi înaintea uşei de oţelii, își dise :: 

_— De ce 6re frate-meii m'a oprită se intru în acâstă 

casă ? Dacă va fi vre o taină, de ce fratele mei o ascunde 

de mine, care "1 suntii soră? Ia se vedemi ce este în- 

năuntru ! 

Şi astu-feli (icendă, întră. Aci vădu pe smei care 

îi dise ; ; 

— Fetiţă, fetiță! Dă'mi o doniţă de apă, că multi 

bine “ţi oii face şi eu. 

Fata s'a dusii şi “i a adusi o doniţă de apă ș şi smeu lit 

bând'o, îndată "i a plesnită uni cercă.. 

Și eară "i a (lisă: 

— Fetiţă, fetiţă! Mai adu'mi una, că malti bine “ţi 

voii face. . 

Fata s'a dusi șşii a mai adusit încă una, pe care 

bând'o,.a mai plesnită unii cerci. 

— Fetiţă, fetiță! Mai adu'mi una, ca s& esti d'aici 

că mi sa urâtă atâţia ani de dile de cândii şedii aici 

legată, î voiii face totii ce voeşti! 

Fata îi mai aduse încă una, şi cândii o beu şi pe a- 

ceea, o dată se desfăcu și alii treilea cerci ; ; şi smeulit: 

vădându-se slobodiă dise fetei : :
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— Unde este frate-tăii ? 
Fata “i respunse : 
— Nenea sa dusii la vânătâre. 
— Ei voii să omori pe frate-teii, dise smeulii, şi 

să trăiesci cu mine în acesti palatii frumosii, de câti 
“se trăesci cu vânatulii. Voești tu acâsta? Daca voeşti, 
"spune-mi, că eii nu mai potii trăi fără tine de dragă 

ce-mi eşti! 

— Dârii cumii o să faci se'lă omori, dise fata; căci 

-elu se duce cu căţeii sei la vânătore? 

— Cândi so duce altă dată, se-i oprești câinii acasă, 
și eit m& voiii duce şilii voii mânca. 

Fata îi făgădui, şi smeulii intră earii în casa cu uşia, 
de oţelă. 

— Viindă băiatului de la vânătâre, soru-sa îlit giugiuli 
mai multi ca tot-d'auna. 

Apoi găti venatuli, mâncară și se culcară. . 
A doua gi de dimin6ță, cândă băiatului voi se plece 

“ear la vânât6re, soru-sa, îmbrăţișindulă, îi dise cu unui 
-glasii de pisică : 

— Frate! tu petreci cu vânătOre; earii eii stai sin- 
gură în casă tâtă dioa. De ce nu-mi laşi mie câinii s6 
mă jocii cu ei? 

Băiatulu se înduioșiă de rugăciunea sea şi”i lăsă căţeii. 
„Dupe ce a plecati el, smeuli a eşitii şi a qisu fetei 
se închidă câinii chiarii în casa cu ușia de oţeli,, care 

“se deschidea pe afară, şi la uşiă se pue uni bolovană 
mare de piatră. 

Apoi făcânduse astă-felii, smeulii plecă la băiatii. Cândă 
“vădu eli de departe pe smei venindă ca unii nor, bă- 
nui că soru-sa a intrati în casă şi-X a dati drumulă, 

-şi se urcă într'ună copaci naltă,
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Smeuli cum sosi, dise băiatului să se dea josi ca 
se']ii mănânce. 

Darii băiatulii îi arnncă căciula, şi-i dise se mat râdă. 
până va cânta uni cânteci de dorulă părinţilori. Sme- 

uli luă căciula şi începu se o râgă; earii băiatul începu 
se strige astiu felu: 

“U 1! N'audel 

»N'a vede |! 
«N'a greulă pământului, 

*Uşurelulă câmpului, 

„Că vă pere stăpânul. 

Vulpea audi acestii strigătă şi dise : 
— Augiţi? Ne strigă stăpânului, 

— Taci urechi de cârpă! diseră cei duoi, 

Smeuli isprăvi căciula şi îi dise se se dea josă ; darit. 
băiatuli îi mai aruncă 0 opincă şi îi dise se r6dă până, 

va mai cânta o dată cânteculi, şi strigândă alu doilea, 
audi lupulă şi dise: 
— Adevărată că ne chiamă stăpânuli ! 
Darii ursulit fi respunse: 

— Taci urechi de aci ! 

Smeulii isprăvindă şi opinca, îi dise eră se se dea 
josii; ear băiatuii îi mai aruncă cea-l-altă opin că şi îl 

mai rugă se-lii mai lasemăcari o dată se cânte. Eli în- 
cepuse râdă şi a doua opincă; earii băiatulii mai stri- 
gă o dată. 

Asum îns€& audi şi ursulii şi gise: 
— Iatr'adevării, stăpânulă nostru este în mare pri- 

mejdiă. Dară cum se eșim de aici, căci suntemu închişi ? 
Vulpea dise: 
— Voiii deschide ei! 

Apoi se tuînti cu spatele de ușiă; dari nu putu s'o 
deschidă. Făcu şi lupulii asemenea ; însă cândă se trînti 

ursulii, uşia cu piatră cu totii sări câtă acolo.
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Cândă se vădură afară slobodi lupuli dise: 
— Cum se mergemii, ca vântul 'ori ca gânduli? 
— Ca vântulii, dise ursul, că ca ginduli prea ne 

:prăpădimă. 

Și plecândi, numai de câti fuseră la băiati. 
Cum vedu smeulă că vinii câinii cu atâta furiă, se făcu 

«ună buștiani. Eari Dăiatulii dise câinilori sei: 
— Se-mi mâncaţi acestii buşteanii, şi s&'mi lăsaţi nu- 

-mai inima şi ficaţii. 
Aşa se şi fâru. Apoi plecândiă și ajungândă acasă, în 

mirarea sorusii, băiatulu făcu o şrigare, puse inima și fi- 
-caţii în ea, le sără şi le dete ei se le frigă, gicândiică 

suntii ale vânatului din diua aceia. 
Dupe ce se tripseră binişori, băiatul luă irigarea şi 

lovindii pe soru-sa peste ochi, îi dise: 

— Acâsta, este pentru că ai dati drumul smeului și 

ai voitii se m& omâre. Mai vedi? 

— Mai vegiu ca prin ciură, 

Mai sărândi friptura. şi mai frigend'o, a lovitu-o eri 

peste ochi şi-i a disi: 
— Mai vedr?2 

— Mai vegă ca prin sită. 

Sărendu-o şi frig6ndu-o pentru a treia Gră, a mai lo- 
vit-o şi a întrebat-o ear : 

— Mail vedi2 

— Nu mai vedi. 
Atunci "! a pusă nouă butâie fără fundă Şi-i a disă 

“că nu-i va veni vederi până nu va umple acele butâie 
“cu lacremi. - 

Eară elă a plecati îu lume. 

De ERRRRRU,
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Unii ţeranii se dusese la, moră se macine grâii și po- 

xumbii. Eli era însoțitii de unii băiatii alu săă ca de vr'o 

14 ani. Găsindi mâra prinsă, elii se aşedă cu fiulii sâi 

dăogă focii asteptândi să'i vie şi rîndul lui. Asteptândi 

ei, se făcu nâpte. Morarulii făcu o azimă şi o puse în 

foci. 

— Până st se câcăazima, dise morarulii, să spue fiă- 

care câte o minciună care să fiă credută, Acela care va 

spune-o, va fi celii d'ântâiii care va mânca din azimă. 

Toţi ţeranii spuseră câte-o minciură, darii nu fură 

credute. Moraruiii uitându-se la băiatulă ţeranului, s'a- 

dresă către dânsuli şi'i dise să spue și el o minciună. 

Tatăli băiatului, fiindu-i frică ca băiatulii să nu spue 

ce-va r&ă d'acasă, îl dise :
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— Ta lăsaţi pe băiat în pace, că eli nu sciă asti- 

felii de secături 

— Ba sciă, respunse băiatului. Ce! eii nu suntii omi 

ca D-vâstră ? 

— Atunci spune şi tu o minciună, dise morarulă. 

Băiatul începu astii-felă : 

«Ştiţi ce mi s'a întâmplată mie mai alaltă-eri râmâ- 
indiă acasă singurii ? 

«Jucându-mă pe bătătură, dândi cu praştia, ami l0- 

vitii vaca cea bilţată. Mama venind din sati şi v&- 

dendu-mă mi-a datii vro două palme. Ei, începândă a. 

plinge, eşii pe portă afară și mă duseiii pe maluli gâr- 

Jii care e pe marginea satului. Ajungâadi la mal. v&- 

duiii o semânţă de pepene plutind pe apă. M& plecaii 

şi luându-o o înfipsei cu degetulii în pământii pe maliă 

Mai plimbându-m& ei puţini în susi şin josă, pe ma- 

lulă apei, ca semi trecă necazulii, cândi erami să pleci, 

sămânţa, mea de pepene răsărise și vrejiulii ei crescuse 

_aşa de mare în câtă trecuse pe malulă celă Palti ali 

apei. Acolo în vărfulii vrajului, văduii unii pepene mare 

grozavii. Mă desbrăcaiu şi trecuiă la dânsulă. Cândă mă a- 

propiaiii de eli, îmi veni poftă să mănânci dintu'8nsulă. 

Mă ultuiii jură împrejurulă lui şi văduii că e copti bine. 

Dari vrândii s&li încerci şi neavândii cu ce, măduseiii în 

târgă și'mi cumpăraiă unii briceagii. Dupe ce cumpăraiiă bri - 
ceagulii, venii ri la pepene, şi, şedândi lângă dânsulă, înce- 

puiă se-i facii dopii, ca la o proprietate a mea ; căci eii să- 
disemii sămânţa în pământii din care crescuse eli. Darii în- 
tâmplare ciudată! Briciagulii cădu în natată, Atunci in= 
tru şi ei în pepene ca săli caută. 

«Caută briciagulă în sus, caută în josă, nu e nică- 

eri. Căutândii mereu, mă întîlniii c'uni erghelegii care 
mă întrebă ce cauti. Eu îi respunseiii că cauti bri- 
ciagulă mei.
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— kă! Ei cauti de trei dile erghelia mea de cai, 

care ami perdut'o prin pepene, şi nu ami prăpăditii aşa, 
rii medulii pepenelui! 

«Apoi luându-mă de mână, îmi dete şi el dou&pal- 

me şi m& scose din pepene. 
«Eşindui din pepene afară, plecaii peste câmpii ne- 

căjiti, gîndindu-mă că şemînța fusese a mea, prin ur- 

mare şi pepenele alii mei, și prin urmare cumi a pu- 

tuti s& mă dea afară unii streini. 
«Privind peste câmpii, văduiii nisce ţerani cari arail, 

Uitându-mă bine, veduiii albina tati înjugată cu uni bi- 

volii la plug. ME dusei şi luaiii albina. Cândi mt uitaiă bin e 
la densa, o văduiii stricată la cefă de jugii. Mergândi 
mai nainte nițelii. găsii o nucă mare. O spărseiii în două 
şi, dupe ce scoseiii meduli, oblojiii albina la ceafă: 

-Cândă mă uitaiu mai pe urmă, ce se văd ? Pe cefa ei 
crescuse unii nuci aşa de mare în cât abia îi vedeamvirfuli: 

Elă era plinii de nuci, şi cine trecea lua dintu'Ensulii, 
«Fă stându şi uitându-mă& la nucă, mă gândii că, d6- 

ca albina e a tati, și nuculii e alii mei, și luaiii dariio 
sburătură şi asvîrliii în nucii ca să dărimii câte-va nuci. 
Dariă sburătura nu se mai întârse, ci se făcu d'asupra | 
nucului o poiană de nu se vedea marginile. Eă eari 

stătui şi me gîndii: Albina e a tati, nuca e a mea, prin 
unmare şi moșia este totii a mea. Mă urcaiii dară susii, 
Acolo ce să vădii? o mulțime de 6meni cari seceraii. 
Cumă mă vădură, îndată mă şi rugară să le ajutii. Ei 
le cerui dijma, ca dupe pămentulii mei. Ei mă duseră 
s&mi o dea. Pe cândii umblami pe câmpiă, văduiii unii 

epure cu o 6lă legată de câdă fuzindii așa de tare, în 
câtă culcă toti grâulit la pământă întro clipă, şi lăsă 
pe 6meni fără nici unii bobi de grâii. Atunci mE apu- 

caii şi eă şi dijmuiiă pe acela are era strinsi. Apoi
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luându'mi dijma, mă duseii acasă şi, luândii pe tata 
venii cu eli aici la moră, 

Moralulii fuse mulțumitii şi'i dete lui azimu ca so 
frîngă şi să'și ia partea. Apoi venindu-le renduli, măci- 
nară şi s& întOrseră acasă.
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A fostii o dată ca nici o dată, cândă se coceaii oule 
în ghiaţă și nâptea se făcea de diminâţă. Atunci era o 
mătuşe și unii unchiaşii. Ei, către bătrineţe, făcură unii 
topilii pe care “li botezară Ion; dari fiindii că erait 

“săraci lipiţi şi n'aveaii cu ce să trăâscă, şi cu ce săşi 
crâscă şi copilul, unchiașulă se băgă văcarii la sati şi 
pădea vacile 6menilorii. 

Ducendu-se elii vr'o două, trei luni cu vacile pe câmpii, 

găsesce într'o pădure o comâră. 
Cumă vădu elii cazanulii cu galbeni, se duse în satii 

cu vacile pe la stăpânii iori, şi, dândule îndărăti, le 
dise : , 

—- Na-vă vacile îndărătii, creştini buni, că prea suntit 
rele şi nu. pociă să le mai pădescii. Astă-di le-ami scosi 

de două-deci de ori din grănile Gmenilori. 
Apoi dândii vacile în primirea fiă-căruia, şa peiinoităi 

I6fa și s'a 'ntorsii a casă; rii cu barii din l6fa sa ga 

4
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cumpăratii unii măgarii şi o pereche de dăsagi, şi s'a 

dusii cu ei în pădure la comâră. Elă umplu dăsagii în 
dată şi apoi porni a casă. Pe drumii întilnindii mai mulţi 

din ţăranii cărora le pădise, vacile ei îi diseră: 
— Mai bine e, moşule, se cari pământi cu măgarul 

de câti se păzesci vacile ? 

— De,tată . . . . respunseunchiașulă . . .matbi- 
ne ; că'mi lipescii spărturile de la casă cu elu! Dacă 

a-şi fi remasi cu vacile, n'arii fi avutii cine să mi le li- 
pâscă, că baba este mai bătrână şi mai neputinci6să de 
câți. mine, şi de iarnă amiă fi degerată de frig. 

Duse apoi banii acasă, și pe urmă se mai duse și mai 

cără încă de vre-o două ori cu dăsagii și, ducându-i şi 
pe aceia, îi puse în lacră. 

Fiindii că fiulii sei s& făcuse mare şi avea cu ce să 
trăească, tată-seii îi dise.: 

— Acumi, tată, ai bani destui, n'ai de câtă să ședi 
pe saltea și să porunceşti. Carte ai învăţati destulă câtă 
să scrii şi să citesci, nu'ţi trebue niai multă că n'o să 
te faci popă. ” 
— Nu vreaă, tată, dise băiatulă ; ei vreau s&'mi dal 

ce-va ca să alergi tâlă diua, dară nâptea s& mă odih- 
nescii. 
— Dacă o dată ai bani, ce trebue s& maj alergi și să 

mai munceşti ? ” 
— Nu, nu, așa vreaii eii, să alergii tâtă qioa și p6p- 

tea să mă odihnescu. 

— Bine, dise tată-său, o s&ţi iati o prăvălie. 
— Aşi! o prăvălie! să şedi t6tă dioa pe scaunii, 0 

veni mușterii n'o veni! 

— So-ţi iai, dară, capre că numai alea te faci să 
alerg! În boa ee alergătură te va prăpădi ! 

» mE mulțumescă cu atâta!
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„In sfârşitii îi cumpără capre, şi băiatulu se duse cu 

ele st le pască. . 

Trecând el print'o pădure, la marginea ei văda 

unii părîii limpede ca cristatuluă ; Gri în eli se: scăldaii 

trei deiţe. ! 
Ion se duse şi luă hainele celei mai mari și începu 

st fugii cu ele, lăsândi şi capre şi toti. 

Deiţa vădândii acâsta, începu să strige: 

— I6ne! I6ne! Ia uităte la mine de vedi ce frumâsă 

suntii! ce fugi aşa de mine, care te iubescii ? 

Atunci Ion stătu şi aşteptă până veni deița la densulii. 

Dară ea, apropiinduse de elă, îi trase o palmă şi îi 

luă hainele din mână. Vădândi el acâsta, s'a întors 

supăratiu la tată-său şi-i a spusă cei sa întemplati. 

— Prostule, X-a disii tată-sti! la ce te-ai uitati în- 

dărăti ? Cândă îi mai lua altă dată hainele vre. unei 

deiţe, să nu mai asculţi ceți dice ea şi st vii la mine 

în dată. | 

Elu îi făgădui că altă dată va face așia cumii i-a disii 

tată-seu. | 

Cândi se duse 6rii cu caprele, dete ri. peste deițe 

scăldânduse, şi 6rii luă hainele deiței celei midlocii şi 

începu să fugă ; dar deiţa îi dise şi ea: 

— I6ne! I6ne! făti frumosă ! uităte îndărăt la mine că 

eii te iubescii în câti te voiă lua de bărbati şi ne vom 

cunuma amândovi. 

Ion audindi acestea se înșelă eri, și 6rii se întârse 

îndărătii. Deiţa atunci îi trase două palme şi îi luă bai- 

“mele îndărătă. Eli plecă 6rii necăjită acasă şi spuse 

tată-seii ceea ce i se întâmplase. _ 

_— Păi bine, mă prostule, îi dise tată-seă, nu "tPami 

mai spusii să nu asculți ce'ţi va dice deiţele şi să nu 

te mai uiţi îndărăti ?
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— Bine, tată ! d'acumiă înainte dacă oiii mai face așa 

să-mi dici ce vrei. 

— Dute cu caprele ră, dise tată-sei, şi.s&mi vii 

oră cu 'hainele ori cu deița. 

Ion plecând €rii cu caprele unde se: scălda deiţele, 

luă hainele celei mai mică, şi începu a fugi cu ele; 6ri 

deița începu să strige: 

— I6ne, Iâne, făti-frumosi, vin'o să te sărută că tu 

eşti acela, ce iubesc mai multi îu lumea asta. 

— Ce gindeşti, disse lon,'că o să ms înșelă și tu ca 

cele Palte?2 Nu mai sunti ei prostii acunii. 

"Şi o luă d'a fuga până acasă, fără a se mai uita în- 

dărătii, 
Ajungândi acasă dise tată-sei: 
— Uităte, tată, la haine, ce fumâse sunti! Le-am 

luată ; acumă te lasii pe tine să faci ce-i- vrea, numai 

să o iaii de nevastă. 
Atunci tată-sei le ascunse într'o lacră, aşteptendii să 

vie deița dupe ele. 
Întwo. qi tatălă băiatului ducânduse în podul graj- 

dului găsi pe deiță învelită într'uni cearşafă. Eli îl 
dise că, dacă voeşte să-i dea hainele, i le dă cu con- 

diție st ia pe fiului sei de bărbati. | 

Deiţa priirhi, căci tâtă puterea sea îi sta în haioe, 
şi fără ele nu putea să sbâre. 

Atanci Ion de bucurie chiămă pe toţi megiașii Ja, nun- 
tă şi se făcu o nuntă împărătâscă. Erii pe deiţa o îm- 
brăcă cu niște haine făcute de elii numai de aurii. 

Toţi începură st jâce felii de felii de jocuri; dar cândi 

începu deiţa, juca aşa, de frumosi, în câtă nu atingea 

de pământi; 6ri cele Valte femel se minunaă de ușu- 
rința şi mlădierea ej. 

— Nu vă miraţi, dise deița, de joculii care "lă joci
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acumă; nu este nimici; voii juca și mai frumosi, când 
îmi va da, hainele mele socrulă mei. 

Atunci tâte femeile începură să se râge de bătrânii 
ca st-i dea hainele, şi abia îlii înduplecară; cândii se 

îmbrăcă însă deiţa cu hainele și începu să j6ce, puținii 
câte puţinii se înălță până cândi ajunse la tavan, și: 

cândi era aprâpe să sbâre, dise lui Ion: 
— I6ne, I6ne! Tu m'ai făcutii se viii dupe tine, a- 

cum să vii şi tu dupe mine în cetatea din aerii, dacă 
mă vei putea găsi. 

Și sbură în mirarea mulţimei. 

Ce să facă, bietulii băiatii, în urma acestei întâmplări ? 
Își luă arculi şi săgețile, şi, plecândiă prin pădure, găsi 
unii copacii forte înaltii şi mare și se pune subtii umbra 
lui. D'asupra copacului era, puii împărătesei păsărilorii. 
Ei cum li vădură îi diseră: 

— J6ne, I6ne! Cu câți ești tu de vitâz, Gar smeulii 
care vine la noi cu dout-deci şi patru de aripi te va 

omori când te-o vedea aicea. 
Ion însă le dise: , 

— Uşi, pasări fără de minte, că nu sciți ce vorbiţi; 

lasă să vie dou&-deci de smei că nu'mi este frică. 
Dupe ună cesii însă se audi că vine smeulă cu două- 

deci și patru de aripi, care numai cândi sbura se cu- 

„tremura pământuli. Cumiă veni, voi săiauni pui; dar 
Ioa îi dise: 

— Lasă puiul, că slobodi săgâta în tine și te faci 
praf, | 

D'o-cam-dată smeulii lăsă puiulă, dară sri îli luă în 
gură. Atunci on trase arcul să dea în smei, dicându-i : 

— Lasă puiulă că daii în tine numai de câtă. 

Farii smeulu îi respunse: 
— Nu lasă puiulu, că nu "mi e frică de tine.
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Atunci trase cu săgâta şi smenlă cădu moitii josă. 

Apoi îlii făcu cu paloşulii bucăţi. 
Vădândi puii acesta, îi diseră: 
— I6ne, I6ne! vin'o să te pitimă aicea la noi, că 

daca va veni muma n6stră te va înghiţi de bucuriă că 
ai onmioriti smeulă. 

— Ce spuneţi voi că mă înghite? Darii îi tragi şi 

ei o săgstă cum va veni. 
Eari puii îi diseră : 
— Dar nu scii, I6ne, că pomulă sub care te umbreşti 

tu este ali ei, şi ea este împă&rătâsa paserilorii ? 
— Ei bine, dari unde voiţi să mă pitulaţi voi? 

— Urcă-te la noi susii. 
Urcându-se elă susi, Pa pusi unulii subt aripă. 
Viindi împ&rătâsa păserilori la pui, îi întrebă că ce 

__mir6se așa a carne de omii; dar puii îi diseră: 
— Uitete josii şi vei vedea de ce mir6se a carne de 

omi. 
Cândiă se uită muma lori în josă şi vădu smeulii fă- 

cutii bucăţi „dise: 

— Cine mi-a făcutii mie acestă bine ? 
— Nu-ţi spunemi, că daca ți-omii spune îlă înghiţi. 

diseră puii. 

— Nu-l înghiţi, dacă "mi a făcut aşa bine mare! 
— Iacă-lă aci, dise unii puii; lamă pititi subt a 

ripa mea. . 
Ridicândi puiulă aripa şi muma lorii vădândi pe Ion, 

îlă înghiți; 6ră puii începură s& se râge de muma lorii, 
gicâsdi : 
— Scâte-li afară, mamă, că elă ne-ati făcută unii 

mare bine, 
Şi aşa paserea Pa scosi afară mai vitâdii după cumi 

a fostă, şi i-a qisă:
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— Ce bine săţi faci ei ţie în schimbulii aceluia, 
care 'mi ai făcute tu? Vrei săţi dait comori, să te facii 

împărat ? ce vrei? 

— Nu voi s&'mi dai nimicit. Voiii numai s&mi spui 
unde este cetatea din aerii că-mi a fugitii nevasta acolo. 

— Nu ştiu ei unde este, darii s6 chiămi paserile că 

ele pâte să ştie. 
Apoi sună cu cornulă odată şi veniră tote păstrile de 

peste toti. pământulii. Fri împărătâsa, lori le întrebă 
dacă ştiu unde este cetatea din aerii unde stai trei 
deiţe ; tâte răspunseră că nu sciii. Intre păsări însă era 

unii piţigoiii care, la întrebare, răspunse : 
— Slăvită împărătâsă, ei sciu. Cândii ai trimbiţatii, 

ei tocmai mâncami nişte fărâmituri de la masa loril. 
— Bine, dise împărătâsa. Dute cu Ion acolo. 
Plecândi, aii mersi ca-la o jumătate de di şi de o 

dată, audindi unii sgomotii forte mare într'o parte de 
loci în nişte case, ei s'a dusi acolo şi aii vădutii că 
era o sumă forte mare de smei ce se certaii pe trei 

lucrui. Ion dise pițigoiului. 
— Şedi aci, că eii mă duci la ei. 
Şi plecă acoio. Cândii intră în casă, vădu uni bici 

forte mare în care sta puterea smeilorii, și îli luă. 

Asiguratii de puterea sea, on întrebă pe smei de ce 

facă ei așa gălăgie. Erii ei îi respunseră că se certi 

pe o cor6nă, pe o batistă şi pe o pereche de papuci. 

— Şi la ce sunti bune acestea ? întrebă Ion. 
Er smeii respunseră : 
— Cu corâna cândi o pui în capii nu te mai vedi, 

;cu batista cândă o legi de mâna drâptă sbori, şi cu 
papucii. cândi îi încalţi treci ori ce apă ca pe uscati ! 

— Dacă le voiă lua eu, dise on, no să mai aveți 

pentru ce vă certa.
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g Și de odată se înfăşură cu batista la mâna drâptă, 
îşi puse corâna şi papucii, luă pe piţigoi, sbură în 
aeri și se opri tocmai în palatulii deițeloriă. 

Ele se pregătâii să șâdă la masă, când el intră în 
casă fără să fie vădută. 

Apoi tocmai cândă şeduseră tâte deițele la masă și 
mâncaii, eli îşi ridică puţinii cor6na și dise nevestei 
sele: 
— Dar pentru miue nu puli uni tacâmii la masă ca 

să mănânci și ei? | 
Deiţa: vădendulă sări de -gâtulă seii şi îi dise: 
— Dari cumă ai veniti până aici? 
Eli îi spuse; &rii ea, îi dise : 
— De vreme ce ai putut să vii până aici, apoi voiă 

merge cu tine pe tărâmulii celii-altiă să trăimii împreună, 
Și dupe masă ati și plecati pe pământii la casa bă- 

trânului. 
Aci Şau făcută ună palată frumosi, de strălucea ca 

s6rele, în care au trăită ferieţi și trăescii şi acumi.



UNUL PATE PENTRU TOȚI 

_A fosti o dată ca nici o dată, pe cândi se potcovea 
puricile cu 99 oca de ferii la unii piciorii şi toti îi re- 
m&nea călcălcâiuli goli, se suia în slava cerului şi se 
lăsa pe frunda teiului. 

A tostii o dată o 6ie care avea trei fete (oiţe). Ea 
se ducea totii-d'auna la 6rbă şi lăsa pe fetele eila bor- 
deiii, şi apoi, cândii se întorcea, apropiindu-se de uşa 
bordeiului, dicea : 

— Deschideţi, maică, uşile, că vine maica cu ţiţele 
pline de lapte, date dupe spate, cu franza 'n buză şi 
cu &rbă ?n barbă. 

Fetele deschidâii ușa şi ea intra şi le da să sugă. 

Apoi diminâța, cândii pleca la 6rbă, le dicea se nu 
deschidă ușa la nimeni până nu le va areta câda pe 
crăpătura uşei, 

O dată unii ursă, voindii ca se le mănânce, veni la 

dânsele şi le dise: 
— Deschideţi, maică, uşile, «ă vine mama cu ţiţele 

pline de lapte, date după spale, cu frunza 'n buză, cu 

&ba ?n barbă.
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Insă ele nu deschiseră ușia ci îi diseră: 

_— Arâtă câda pe crăpătură, ca să vedemii daca ești 

mama. 
Elii arătândă coda, fetele îi diseră: 

— Fugi de aici că nu eşti mama, ci i eşti ursulii care | 

ai venită să ne mănânci. 
Şi astii-felă ursuli nu putu se le mănânce. 
iupe aceea venind lupulii, asemenea n'a pututit st 

le mănânce. In fiine, veni vulpea și, apropiindu-se de 

așă, dise: 
"— Deschide-ţi, maică, uşile, că vine maica cu ţiţele 

pline de lapte, date dupe spate, cu frunda 'n buză, cu 

&rbă 'n barbă. 

Eari fetele respunseră €răși : 
„— Av6tăţi coda pe crăpătura ușii, ca s& vedemii dacă 

eşti mama. 

Vulpea arătândi coda, ele cregdură că este mama lori, 

şi deschidându-i uşia ea chiemă pe lupi şi pe ursi, 

mâncară fetele și maţele le puseră 'nşirate între zăbre- 

lele ferestrii ; earii căpăţănele le puse lângă ferâstră; 

Atunci muma lorii viindi şi de departe v&dândi mă 

ţele 'și capetele la ferâstră, dise ridândii : 
— Uite, fetele mele ai torsii şi ati pusi torsulii la, e- 

râstră, şi rîdii fiindă-că mă vedit pe mine. 

„ Dupe aceea apropiindu-se, şi v&dânduă fetele mâncate, 
a începutii se plîngă și se'şi smulgă păruli, şi îndată 

plecă duve ursii. 
- Căutândi aşa în tâte părţile pe ursii, dete pestevulpe 

şi o întrebă: 
— AI văduti, fetele mele ? 

Ea respunse că nu le-a văduti. Apoi mergândii mai 
*painte dete peste lupii, pe care, întrebândulii de fetele 
ei, elă respunse că nu le-a văduti: In fine, mergândit
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mai 'nainte și dândii peste ursii, îli întrebă dacă a vt- 
duti pe fetele sâle; eli îi respunse că le-a văduti şi 

le-a mâncatii, şi să tacă din gură că o mânca şi peea,; 

dar ea îi respunse: 

— Ursule, nu te supra şi vin'o joi la noi ca se mâ- 

nâncă plăcinte moi. 

Atunci ursulii îi respunse : 

- — Oi veni, oi veni, i | 

Dupe aceea ducându-se pe la lupi și pe la vulpe, le 

dise asemenea ca se vie, şi lupulit cu vulpea respunseră, 

că vorit veni. Ea ducându-se acasă, fâcu trei gropi a- 

dânci, dintre care două cu trei care de lemne, eară cea 

de a treia cu nouă care de lemne; şi dupe ce veniră 

vulpea, lupulii și ursulă, Gea pofti pe ursii să șâdă pe 

scaunulii cel de câră care era d'asupra gropei celei 

arse cu 9 care pline de lemne; eară pe lupi și pe 

vulpe îi puse pe scaunele de lemnă care eraii pe cele- 

l-alte două gropi. Dupe aceea topindu-se scaunuli cel 

de câră, ursulii cădu în gr6pă, şi începândii să ardă în- 

cepu a, striga : 

_— Oaie! 6ie! scâte-mă din grâpă căţi voii da pe 

fetele tale. 

Insă ea îi dise: 

_— Nu! cumiă 'mi-ai mâncati tu fetele, aşa se te ardă 

şi eu pe tine; cumă "mi-ai arsă tu inima mea, aşa "i-o 

ardă şi ei pe a ta. 

Eari lupulă şi vulpea fugiră.



SANTA VINERI 

A fostii o dată unit unchiașii şi o mătuşe. Unchia- 
şulii avea o fată de la nevasta. din tâiii şi mătușia 0 
fată de la unchiaşuli din -tâii ; căci amândoi mai fuse- 
seră căsătoriţi câte o dată. Fata unchiaşiului era atâti 

de bună şi de harnică, şi atâtii de frumâsă, în câti 

tâtă lumea se mira de ea. Erii fata babii era atâti de: 
rea şi de leneşe, şi atâti de urâtă în câtii tâte lumea 

o ura. - 

Mătuşia era toti deuna necăjită : de ce fata unchia- 

şului se fii aşa de frumâsă şi iubită de tâtă lumea. Ea 
nu putea s'0 vedă şi o certa în tote dilele, ca d6ră se . 

„va deenădăjdui şi va lua lumea în capi; dar vădândii 

că ea rabdă cu linişte tâte ocările şi tâtă certele sâle, 

se necăji şi mat multit şi dise întro qi unchiașului : 

— Unchiaşii! fata ta e o desmetică, o neroiaşă, o 
peascultătore. Ei nu mai potii s*o mai suferi prin casă. 
Ol o duci unde oi vedea cu ochii, ori, de unde nu, 
pâine şi sare pe unii taleri cu tine nu mai mănâncii.
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Se gîndi unehiașulii, se chibdui; dar, sciindii cine e 
mătuşa, chiămă pe fata sa şi-i dise: 

— Fata mea! Tu acum te-ai făcutii mare. Eşti în- 
țeleptă şi harnică: poți se-ți câştigi singură hrana. Dute, 

dar, unde te va învăţa Dumnedei; căci, altii felă, ei 
nu mai poti trăi în casă cu mumă-ta cea vitregă. | 

Fata la aceste cuvinte începu se plingă, şi,cu inima 

sfișiată, dupe ce-și luă lucrurile scle și puţine merinde, 

şi dupe ce îmbrăcişe pe brătrânuli seii tată, plecă. Se 
duse, se duse până ajunse înaintea unei fântâne. Eri 
fântâna cum o vedu îi dise: 
— Fată mare şi frumosă ! ce treci așia iute, fără să 

mă bagi în semă? Vin'o de mă curăţă de noroi şi mă 
sleesce că la întârcere îţi voii da și eii apă rece se 

bei. 

Fata se opri, o curăți de noroi, o slei, o drese pe 
unde era stricată şi plecă înainte. Merse înainte, merse, 

până ajunse într'unii criogi. Aci uni ogaru se totu uita 
la unii picioră. Cum o vedu, îi dise; 
— Fată mare și frumâsă ! ce treci aşa, iute, fâră se 

mă bagi în semă! Vin'o de-mi secte unii ghimpe ce 
"mi-a dată în piciorii, că la întârcere îţi voiii da e- 
pure fripti. 

Fata se opri, scâse ghimpele din piciorul ogarului, 

îi astupă rana cu clei din urechiă și-i o legă cu o câr- 
pă ruptă dintr'o haină d'ale ei, apoi plecă nainte. Merse 

mai. nainte, până ajunse înaintea unui cuptori, Cum o. 

vedu cuptorulii îi dise: 
— Fată mare şi frumâsă ! ce treci aşa iute, fără. se 

mă bagi în s6mă! Vino de mă lipesce, mă curăță şi- 
îmi dă foci, că la întârcere iţi voiii da şi eii pâine 

caldă. 
Fata se opri, lipi coptoruli, îl curăţi, îi dete foci
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şi plecă înainte. Merse, merse şi mai departe, până dete 

de uni peri. Fri păruli cum o vedu îi dise: 
—. Fată mare şi frumâsă ! ce-treci aşa iute, tără mă- 

carii a te uita la mine! Vin'o de mă curăță de frunde | 
şi de pisica popii (uni felă de omidi), că la întârcere 

îţi voii da pere câpte. | 
— Fata se opri, curăță părulă de omidi şizde frunde şi 

apoi plecă înainte. Merse, merse şi mai departe, până 
ajunse înaintea, unei viţe. Erii vița cum o vedu îl dise : 

Fată mare și frumâsă ! ce treci aşa iute, fără a te 

uita la mine! Vin'o de mă curăţă, demă pliveşte şi-mi 

rupe t6te frundele uscate, că la întârcere îţi voii da 
struguri copți şi vină. 

Fata se opri, plivi via, o curăţi de frunde şi ramuri 
uscate, apoi plecă înainte. Se duse, se duse până apr6- 
pe de înseratii, şi ajunse într'o pădure întunecâsă, la 

porta unui palati Aci i se făcu frică se mai mârgă na- 

inte şi se gîndi se ceară găsduire la aceli palatii. Se 
duse, dar, la pârta palatului şi bătu de trei ori. În a- 
cesti palati ședea sânta Vineri! Cum audi că bate ci- 
ne-va la pârtă, sânta Vineri veni şi întrebă cine bate. 

— O călătâre, răspunse fata! 

— Dacă eşti femeiă bună, îi dise sânta Vineri, des- 
chigendi porta, intră ; Gri de eşti femeiă rea, nu intra, 
că ami o cățelușe cu dinţii de feri și cu măselele de: 
oţelă care te va face mii de fărâme. | 
— Suntii o fată: săracă, gonită din casa părintâscă 

de mumă-mea cea vitrigă. | 
— Atunci trebue se fii bună, intră. 
Fata intră, şi sânta Vineri o intrebă daca voește se 

se bage la dânsa. Eră fata priimi cu mulțumire. De cu 
s6ră sânta îl aretă loculăi unde trebue se Ședă şi apoi o 
învăţă ce trebue se facă adoua qi.
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— Se faci, îi dise ea, tărițe, nici fierbinți nici reci, 
și apoi se strigi tote paserile mele astă-felii: 

«Puii mamii ș'ai mătuşii ! 
«Alergați de unde sunteţi, 
«Ca se vă dea mama demănecare, 

«Alergaţi în fuga mare. 

«O se vie o mulţime de ligioni, dar se nu te sperii, 

că nu-ţi face nimici.» | 
Adoua, di de diminâță sânta Vineri s'a dusă la Bise- 

rică. Eră fata a făcută tăriţele cum i-a disă sânta și 
apoi a începutii se strige : 

«Puii mamii șai mătuşii ! 

«Alergaţi de unde sunteţi, 

«Ca, se vă dea mama demănease, 

«Alergaţi în fuga, mare». 

De o dată, din tâte părţile începură, se vie şerpi, brâsce, 
şopîrle, guşteri, nevăstuici, balauri sburători şi nesbură- 
tori, şi o mulţime nenumărată de lighioni. Fata le dete 

„la tâte demâncare, apoi se retraseră tote. prin cuibu- 

rile lori, 

Când să întârse sânta Vineri şi cercetă pe lighioni 
daca aii fostii mulțumite, tâte într'o glăsuire răspunseră, 

că aii fostii prea mulțumite și nici nu le-a îngrijită vre - 
o slujnică din câte a avutii până în acea di cum le-a 
îngrijiti fata care o avea acumii. - 

Fata a urmati slujba ei asti-felii mai multe lnni de 

qile, fără se dea prilegiă nici lighioniloră se se plingă 
de ea, nici sântei Vineri se se nemulțumeâscă. 

Întmo gi sânta Vineri o chiămă se-i caute în capi. 
Pe cândii îi căuta, o lăcremă fierbinte cădu din ochii fetei. 

— De ce plingi, fată? — o întrebă sânta — Ori “ţi e 

dorii d'acasă ?
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— "Mi e dorii, maică, răspunse fata, că nu scii ceo 
fi fâcândi bătrănulu mei tată. 

— Dacă este aşa, dise sânta Vineri, dute în chela- 
rulă mei şi alegeți d'acolo o ladă care o fi mai urâtă; 
iauă și dute cu ea acasă, dar se n'o deschidi până acolo. 

Fata se duse în chelari, luă o ladă care era mai u- 

râtă şi plecă acasă. În drumiă trecu pe lângă viţa ce o 
curăţise. Viţa cum o vădu o opri şi îi dete struguri şi 
vinil. Mai merse nainte şi dete de pă; ri părului o 

opri şi îi dete nisce pere așa de gustse încâti nu te 

puteai sătura mâncânâu-le. Mai nainte întâlni cuptorulii 
care-i dete pâine caldă ; apoi ogaruli care-i dete epure 
friptă şi apoi fântâna carei dete apă rece. 

În sfirşitu ajunse şi acasă. Unchiaşuli cum o vădu de 
departe alergă înaintea ei plingândi de bucuriă și o 
îmbrăcișă. Amândoui remaseră îmbrăcişați şi plîngândii. 
Apoi intrară în casă și fata deschise lada. 

Ce mare minune! În ladă eraii tâte lucrurile trebu- 
inci6se pentru o mir6să, cusute numai cu firii de celă 
mai bună și tâte de borangică și de arnici. Fri cele 
mai frumâse eraii o rochiă cu luna în spate și s6rele în 
pieptii, o brățară cu totulă și cu totuli de aurii, şi 6 
şiruri de mărgăritari. 

Mătuşia vădendi aceste bogății, s'a amărit forte. Apoi 
a întrebatii pe fată cum a făcutii de le-a câștigatii; 6ră 
fată i-a spusă tâtă şiretenia. Atunci mătușa a chemati 
şi ea pe fiie-sa şi-i a disii se se ducă şi ea ca se vie cu 
ast-felă de bogății. Fata măt ușei a începutii se plingă; 
dar mătușia a bătutii-o şi a gonitu-o, dicându-i se nu se 
întârcă în casa ei tără acele lucruri. | 

Vă&dendă fata mătuşei că nu este nici o nădejde de 
scăpare, a plecati şi ea. Sa dusă pe drumii nainte până 
a dată de o fântână. Eri fântâna i-a dist :
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> 
— Fată mare! fată mare! Ce treci aşa iute, fără se 

:mă bagi în s6mă? Vin'0 de m& curăţă de noroi şi mă 
'sleește că la întorcere îţi voiii da apă rece se bei. 

— Ba puneţi pofta ?n cui, răspunse fata, că nu-mi 

umplu eii mâinile ce'mi le-a spălată mama. 
Mai merse înainte și întâlni şi ea unii ogarii, unii cuptorii 

unii p&rii şi o viţă, care toţi o rugară se-i curețe şi se scâță, 
ghimpele ; dar ea la toţi le răspunse că nu-şi mânjeste 
mâinele pe care i le-a spălatii măsa. Mai mergândi îna- 

inte, ajunse în aceiaşi pădure în care era palatulii sân- 

“tei Vineri. Fiindi că înoptase, şi fiindu-i frică, se otări 
se câră şi ea găzduire la locuitorii acestui palatii. Bătu, 
dar, în pârtă de trei ori. Cum audi sânta Vineri că bate 
cine-va la porta, veni şi întrebă: cine bate? 

— O călătâre, îi răspunse fata mătuşei. 
— Dacă eşti femeiă bună, îi dise sânta Vineri, des- 

„ chidendii pârta, iutră ; Gri de eşti femeiă rea, nu intra, 
că amii o cățeluşe cu dinţii de fierii şi cu măselele de 
oţelă care te va tace mii de fărâme. 
— Suntii o fată gonită de mumă-mea, și ami plecati 

să-mi găsescii unii locii, răspunse fata. 
— Intră, dar, la mine, dise sânta Vineri. 

" — Intru; dar cu legătură se-mi dai o rochiă cu luna 

în spate şi s6rele în piept, o brățară cu totuli şi cu 
totulă de aură și ș6se șiruri de mărgăritare. 
— Dacă îmi vei face slujba bine și voii îi mulţumită, 

îți daii şi aceia ce ceri și alte lucruri mai multe. | 
Fata făgădui că va face tot s'o mulţumâscă. Sânta Vineri 

îi spuse de cu sâra Că a doua di de.dimiz6ță se facă 

tărițe, nici prea reci nici prea ferbinţi, și se chiăme 
- tâte lighionele se le dea se mănănce, strigându-le ast-felu: 

«Puii mamii g'ai mătuşei! 
„„Alergaţi de unde sunteți.
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„„Ca se ve dea mama demâncare, 

„„Alergaţi în fuga mare. 

A doua di de diminâță sânta, Vineri s'a dusi la Bise- 
rică. Erii fata a făcută tăriţele și apoi a începută să 
strige: 

„Puii mamii ai mătuşii ! 

„„Alergaţi de unde sunteţi, 
" „Ca să vă dea mama demâncare, 

„Alergaţi în fuga mare. 

De o dată din tâte părţile aii începutii să vie acele- 
ași lighi6ne ce veniseră la fata unchiaşului. Dar cum le 
dete tărițele, ele eraii aşa de fierbinţi că îndată ce mân- 

cară cele cari veniră întâiii se opăriră și muriră pe dată; 
€rii cele Valte, vădândii acesta, fugiră prin găurile lori. 

Cum veni sânta Vineri de la biserică, t6te lighiânele 

ce mai rămăseseră alergară înaintea ei şi îi spuseră ceia 
ce sa întâmplată. Eari sânta Vineri, supărându-se forte 
multi, a chemati pe fată, şi, dupe ce i-a spusii ză nu 
face pentru dânsa, *i a gisii se mârgă în chelarii şi se 
ia o ladă care va fi mai frumâsă, dar se n'o deschidă 
până acasă. . 

Fata mătuşei s'a dusă în chelară, a alesit o ladă care 
i-a plăcutii mai multii, a luatu-o şi a plecati cu dânsa 
acasă. Pe drumii vădândă nisce struguri frumoşi pe viţa 
ce 0 rugase s'o curețe, a voită să cul6gă câţi-va, dari: 
strugurii s'a făcuti îndată aguridă, în câtă n'a mai pu- 
tută se-i mănince. Mai mergândii, a datii de pără, şi 
voindă se ia pere, părulii a înţepatii-o și na pututi 
se ia nici una. Apoi a voitii se ia pâine dela cuptorii, dar 
cuptorulă a arsy-o; voindă se ia epure dela ogarii, o- garulă a mușcat-o. Ajungându-o, în sfirşiti, setea, a 
voitii se bea puțină apă de la fântâna sciută; dar eaa 
începută să curgă, în locii de apă, nor i A _ oi. Făcându-i-se și fome şi sete grozavă, şi cregendă că
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pote se găsâecă în ladă ce-va, demincare şi beutură, a 
deschisă iada.: Dar câti i-a fosti de mare spaime când, 
în loculă celorii ce căuta şi celorii ce se astepta se 
-găsescă, vede o mulțime de lighioni cari se repedu a- 

supru ei şi cari o mănâncă, dicându-i: 

— Cum tu ai omorită pe fraţii nostrii, aşă te omo- 

rîmii şi noi pe tine. 

Pe cândi pe fata mătuşii o mâncaii șerpii şi nevăs- 

tuicele aprâpe de sată, toti în acea, di şi în aceliă câsil 
fata unchiașului se cununa cu unulii din cei mai frumoşi 

flăcăi din sati la biserică. Nunta a fostii din cele mai 

frumâse. Numai mătuşea era tristă că nu era și fata 

ei acolo, 
Fata unchiaşiului trăeşte şi adi în acelă satu. Dacă 

nu me credeţi, duceţi-ve acolo de vedeţi!
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A fostii o dată ca nici o dată. 
A fostă unii împăratii şi o împărătâsă cari, singurulit. 

[ucru ce aveaii de la Dumnedeii, era uni băiatii ca de: 
vro 15 ani. Din copilăria lui băiatul se obicinuise a 
trage cu arculi şi a umbla călare. Într'o di trăgândii 
elii cu arculii, una din săgeți se duse aşa departe în 
câtă nu se mai vădu. Atunci băiatulii se duse la tată- 
sei, îi ceru bani și caluli sei celui mai bună ca să se 

ducă se-și caute săgâta. Tată-seu îi dete bani și caluli 
celii mai buni din grajdu; ri băiatulit, încalecândii,. 

plecă. | 

Se duse, se duse, cale lungă se-i ajungă; ârii cândi 
s6rele era la chindii, elă ajunse întruni câmpii plinii 
numal de flori. Aci opri caluliă și începu să se uite peste 
câmpie. În migloculii câmpiei vedu cu mirare săgeata 

sea înfiptă în pămenti. Alergă îndată acolo, descălică, 
şi cândi scâse săgeata eşi şi o mulţime de pământii cu: 

ea, făcându-se o grâpă mare. Eli se cobori în acea 

grâpă şi acolo găsi uni boii, şi pe spinarea boului găsi
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ună paloşii și o scrisâre care dicea că „cine va lua boulii, 

se-i dea pe fiă care di se mănânce câte trei baniţe de 
grâi şi câte o vadră de vinii se bea; și daca va urma 
așa, bouli acela va învia pe omulii care îli va lua, oră 

de câte ori va muri. Eară despre paloşii dicea că pote 
cu elii să împiătrâscă ori-ce lucru. 

Băiatulă luă boulă şi paloşuli şi plecă nainte. Merse, 

merse şi mai nainte, până ajunse într'unii oraşiii. Acolo: 

trase la o babă bătrână și ceru se-i dea se mănânce,. 
lui şi boului, şi se-i dea şi puţină apă lui de băuti, 

&rii boului o vadră de vinii. Baba îi dete demâncare, 

şi lui şi boului. precum şi vadra de vinii boului; 6rit 

câtă despre apă, îi spuse că în aceli oraşii este numai 

unii puţii, care este păditii de uni bălauri, şi că fie 

care, daca vrea se ia apă, trebuie se dea bălaurului 

câte o fată ca se o mănânce. Îi mai spuse, că chiari 

a doua di era rândulii împeratului ca să dea pe fiica 

sea, pentru care Dbătuse pristavii că acelui care va 0- 

mori pe bălauri şi va scăpa fata îi va da bogății ne-: 

numărate şi pe fiisa de nevastă. | 

Băiatuiii audindi acestea, dise babei că adoua di se-i 

dea lui doniţele ca să se ducă să-i aducă apă de la 

puţii, fără să dea nimici balaurului. Baba făgădui că i 

le va da, 6rii băiatulii se culcă liniștită. 

A doua di de diminâţă, cum se sculă băiatuli si luă: 

paloșuli şi aculii, ceru donițele babei şi plecă la puţii, 

unde găsi și pe fata împăratului așteptândi ca se vie 

bălauruli s*o mănânce, Dar băiatulă nu aşteptă nică de 

cum, ci se apropiă de fată în dată ce ajunse, spuindu-i: 

că vrea sto sc ape din gura bălaurului, cu învoire să lă- 

lase se-și puie capuli în pâla ei și, de va adormi, s& 
"li sc6le numai atunci cândii bălauruli va se6te capul 

din puţi.
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Fata primi cu bucuriă ceia ce-i ceru băiatulă, Eli 
își puse capulii în p6lă-i și adormi. Farit cândii eși bă- 
lauvulii pin puţii, fata, de frică, nu îndrăsni se-li scâle, 

ci începu se plângă cu lacrăini, ast-feli că o lâcremă 
pică pe obrazulu băiatului. Acâstă lacremă a fostă a- 
tâti de fierbinte în câti, ardându-lă, de o dată a sărită 

în 'susă şi a vedutii pe Dălauri în faţa lui. Atunci eli 
şa scosii arculi şi sa pusi în dreptulă fetei. 

Bălaurulii, vădândă acesta, a disă băiatului: 
— Dăcte la o parte se-mi iai darului. 

Earii băiatulii nu voi ci îşi întinse arculii. 
Atunci bălaurulu întinse uni cape se-li mănânce, ri * 

'băiatulii trase o săgâtă și i "lu reteză. Bălaurulii începu 
a se svircoli, apoi mai întinse şi capuli alti douilea; dar 

băiatulu îi retedă și pe “acela. Atunci începu o luptă 

„grozavă între băiatii și bălauri. Băiatul nu avea altă 
apărare de câtu voinicia sea şi arculiă cu săgetele; 6ri 
bălaurulă cele două-spre-dece capete şi otrava ce arunca 
mereii din gură. | 

Se luptară di de vară până sâra; cândă remăsese însă 
s6rele d'o suliță, băiatulu nu mai avea nici o săgstă. 
arcul se rupsese și eli abia se mai ţinea pe picidre; 
6ri bălaurulii mai avea numai ună capă. Ceru o șuviţă 
de pării fetei, care era mai multi mortă de câtă viă 
de frică, şi îşi drese arculă. Apoi începu lupta cu bă- 
laurulii, și astă dată îi reteză şi celui din urmă capii ; 
însă cu acâsta din urmă biruinţă cădu şi băiatult jos, 
mai multii mortă, aşa era leşinati de ostenglă. 

Pe cândii băiatulit şi fata erau leşihaţi pe marginea 
puţului, tocmai atunci veni unii ţigani dela curtea îm- 
părătescă ca se ia apă; dar vădându bălaurură morti 
se duse la fată, o căută se vedă daca nu e m6 , 
-xegândi că e caldă, stropind'o cu apă, fata se deste) îi
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şi țiganuli o întrebă cine a omoriti pe bălauri ; 6rii 
fata arttându-i pe băiată, i-a spusii că el Pa omorită, 
Atunci ţiganuli a luatii paloşuli băiatului şi l'a tăiată: 
cu elă mii de bucăţi; apoi a luată 'cele 12 capete şi 
cele 12 limbi a le bălaurului. precum și pe fată, qi- 
cându-i se nu spue nimici împăratului că o va omori, 
şi aii plecati. apoi la Palatii, Fata însă, înainte de a 
pleca, a lăsatii se-i cagă ună inel şi o mahramă, fără 
se v6gă ţiganulii. 

Impăratulii cum a vădutii pe fiă-sea, ne mai putândă 
de bucuriă a întrebaţi cine este mântuitorulii ei; Gri: 
țiganuli ai respunsă cu ifosi: 

— Ei, slăvite împerate. 
— Adevărati e? a întrebati împăratulă pe fiă-sa. 
— Adevărati, a r&spunsi fata cu glasuiii jumătate, 

fiindu-i frică de ţiganii dacă va spune așa precum fusese. 
Atunci împăratulii, de şi cu destulă mâhnire că mân- 

tuitorulii fiicii s6le era uni ţiganii, prin urmare unii 

robii, dar fiindă că făgăduise, se otori a'i o da de nevastă 

N 

Pe cândii băiatulă zăcea mortii şi făcutii bucăți la 
marginea puțului, baba, gazda sea, tocmai intrase se: 

dea demâncare şi de băută boului. Eli cumi o vădu 

nu voi nici se mănâcce nici se bea, ci îi spuse că-i este 

sete de apă, Gri nu de vinii, şi că trebuie se-li ducă 
la puţulii din oraşii că bălauruli nu mai trăeşte şi că 
pâte fiă care se bea slobodi apă, dar seia şunii bul-- 
găre de sare.. . 

Baba luă sarea, îlă luă de taniă şi plecă cu elii la 
puţii. Cândi ajunse acolo, cum vedu pe băiatit făcutii 

bucăţi, baba începu să se vaite; Gri boulii îi dise:
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—— Nu te mai văita, babo; ci mai bine adună bucăţică 

“lângă bucăţică, dar fiă care se fiă la locul ei. 
Baba adună bucăţică lângă bucăţica, până făcu tru- 

pulii băiatului, cum fusese; ră boulii, dupe ce linse 

sarea, începu se lingă pe băiatii, se sufle peste elu, așa 

că băiatulii numai de câtii căpătă viaţă, şi cândi eli 
deschise ochii dise: 
— Da multi ami dormită. 

— Dormia-i şi mai multă, îi dise baba, dacă nu ve- 
nea boulii se mă pue s& aduni bucată lângă bucată și 

€lu se te lingă şi se sufle peste tine ca se înviădi. 
Eli nu înțelese nimici dintwacâsta; dar cândii îi spuse 

boului t6tă șiretenia, atunci înțelese toti, şi chiarii de 
ce fata nu mai era lângă dânsuli. Nu se desnădejdui 

Însă, ci porniră cu toţii acasă la mătuşe, după ce băia- 
tali luă cu eli măhrama și inelului fetei de împărată. 

A doua qi, dupe mârtea băiaurului, împăratul a dat 
SfOră în ţ6ră că peste o s&ptămănă are se se facă nunta 
prea iubitei sâ!e fiice cu Burcea ţiganuli, mântuitorulii 
ei și chiăma pe toți boerii din coprinsulă sei să fie 
faţă la nuntă, cum şi pe toţi împărații vecini. Chiămă 
toti de o dată pe croitorul palatului și-i porunci se 
acă pentru ginerele sei haine numai cu firă de aurii 
şi cu pietre nestemate, dând şi poruncă” hasnatarului 
se dea lui Burcea ori căţi bani va cere. 

La diua otărită pentru cununiă, cel chemați erai în 
palatulă împărătescă. Toţi erai trişti pentru ca uni ţi- 
gină urâtii şi nerodi se ia o fată atâtă de frumâsă şi 
atâtă de înțeleptă. Din toţi însă .celti mai tristă era îm- 
îpăratulă și, mal cu s6mă, fiă-sea, care avea mustrare de 
cugetii că nu pote spune că nu este țizanulu mântui- 
torulă seii, ci altulii, totii feciori de împ&rată ca dânsa. 

Țiganulă însă era veselă.
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Pe timpulii acela era obicei ca la nunta unei fete de: 

împărati, fie care locuitorii din aceli oraşiii, unde ședea 

împăratul, se ducă câte uni ploconii fetei. Băiatulii gise: 

mătușii se facă şi ea o turtă și s'o ducă la Palatii ploconă,. 

Baba priimi bucurosi şi începu se cearnă, se frământe 

şi se facă turta. Cândi era gata de a o pune în cup- 

torii, băiatului desfăcu la midlocii coca, băgă inelulu la 

midlocii şi apoi drese coca, la loci. 

Dupe ce turia s'a copti, bătrâna a plecată cu ea la 

Pelatulă împărătescii. Când a voitii se intre în curte, 

slugile, cum sunţii ele, totii deuna obraznice, wa voitii 

s'o lase, fiindii că avea hainele rupte şi cârpite. Dari 

tocmai fata impăratului se pusese 13 ferâstră şi se uita 

prin curte, ca dâră va vedea pe mântuitorulii ei. Ve- 

Qândi pe slugi, că opreşte pe o bătrână, le făcu semnă 

se-o lase se mârgă până la ea; 6rii slugile, la poruncele 

stăpânii lori, o lăsară. Baba îi dete azima, urându-i fe- 

riciri vecinci; 6rii fata, mulţumindu-i, luă azima şi chiar 

de faţă cu bătrâna o rupse în dout. 

Dax care fuse mirarea fetei cândi, în midioculi azimi, 

găsi ineluiii ei! 

__ Unde este acela, care a pusi acestii ineli în a- 

zimă ? întrebă fata. 

_— La mine acasă trebuie se fiă; căci eu nu am acasă 

de câti unii băiati frumosi ca unii împărații, pe care Va 

omoLâtii robul mării vâstre, dar care apoi a fostii înviată 

de unii boii ali sei şi acestu-a trebue se fi pusă ine- 

lui în azimă. 

— Ecă, ia punga astacu bani “pentru tine, dise fata, 

şi dute fuga de-i spune se vie acum că îli aştepti. 

Baba alergă numai de câti, îi spuse ceja ce sa pe- 

trecutii, şi îi dise să se ducă călii aşteptă fata împă- 

ratului cu braqile deschise. Băiatuli, plini de bucuriă,-
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dupe ce îşi luă paloşulii și mahrama, se duse la pala- 
tulii împ&rătescii. Când intră în sala-cea mare a pala- 

tului, vădu o mulţime de Gmeni care se plimbaii în tâte 
părţile şi în midiloculi lorii pe ţigani îngâmfatii şi mân- 
dru ca uni vizirii. Erii trecendi în altă sală, unde era 

fata, ea cum îlii vădu sări de gitulii săi și strigându: 

— Ăsta este mântuitorulă mei! Ăsta este mântui- 
torului mei! ! 

Tâtă lumea se strînse în juruli lori. Eră băiatulă 
vorbi ast-feli : 

— Aşa este! Eii suntii mântuitorulu acestei fete care 
era se o mănânce bălaurulă de la puţuli din oraşiii. 
Am omoriîtiă bălaurulii şi amii scăpatu-o. Dar de osteneală 
leşinândii, unii robi ali împăratului a venită la puţii se 
ia apă și, vădendi pe bălaurii mortii şi pe fată vă, ma 

tăiată în bucăţi, a luati pe fată cu ameninţări ca să 
dică că elii este mântuitorulă, luândii totii de o dătă 
şi semnele cu care se arăte mârtea bălaurului. Fără unii 
boi ală ineii, și astă-di aşii fi morti. Acum fiind că 
aici este norodii multi, și fiindii că judecata celorii mulți 
este toti d6una mai dreptă, judecaţi şi osândiţi pe vi- 
novatiă. 

— La mârte! la mârte! Strigă mulțimea. 

Atunci împăratul, augiadă t6te acestea, chiămă slu- 
gile scle şi le porunci se scâţă doui cai din grajdii, u- 
nulă de la munte și altulă de la baltă; 6ră qe câdele 
lorii se lege pe ţigani de câte-unii piciorii, împreună 
cu ună sacii de nuci. 

Aşa se şi făcu: Şi cândi caii o luară d'a fuga, fiă 
care în partea lui, făcură pe ţigană bucățele, şi, unde 
“cădea nuca, cădea şi bucăţica.
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Dupe pedpsa ţiganului, împăratului îmbrăcișă pe bă- 

iată și îi dise că a lui să fiă fata. Dar fiindă că nu 
este pregiătitii ca se facă o nuntă cum se cade unori: 

fii de împărați, se o amâne pentru săptă-mâna viitore. 

Băiatulu primi bucurosii, şi aşa se şi otări. A doua 
di însă, împăratulă se pomeni cu o scrisâre de la fiulă 
împăratului vecinii, Roşu împărații, în care cerea, de so- 

ciă pe fiă-sa ; căci, nedândui-o, se va scula cu 6ste în: 

potriva lui. Împăratul, cum priimi acâstă scrisâre, a= 
dună pe toți boerii împărăției, între care şi pe băiată,. 
şi le arătă cele coprinse într'6nsa. Cei mai mulți din 
boeri găsiră cu cale se dea pe fată, ca se nu pue în 

primejdiă Împărăţia. Eră alții găsiră cu cale că mai bine: 

să se bată şi se moră până la unulă, de câti se pri- 

mâscă ruşinea, dicându-se că a priimitii de frică. Din- 
tre aceștia fu și împăratulii. Băiatuli însă, ca unulu care 

era la midilocii, n'a disii nici una, nici alta. 
Luându-se acâstă otărire din urmă, fiindă mai mulți 

pentru ea, împăratul o şi făcu cunoscutii protivnicului 

seii, 6rii eli, priimindu-o, se și sculă cu 6ste împotriva 

Împăratului. Împăratulii aflândii, își găti și elit Ostea şi 

o împărţi în trei părți: o parte pusă subt poruncile lui,. 

a doua a viziruli seii, şi a treia a băiatului, și porniră 

înaintea vrăjmâșului. Băiatulii ceru împăratului se mârgă 

elit nainte, ca se înc6pă eli îniâii bătălia, la care ce- 
rere împăratul se învoi. 

Oştirele cum se întâlniră pe unii câmpii mare, deteră 
în. timpine şi în surle, şi începură a se tăia cum se tae. 
Eră cândă băiatulă vădu că oștirea protivnicului este 
de o sută de ori mai mare de câti aiui, şinumai pote 

se ție, scose paloșulii seii, care 'lii găsise pe boii, şi,
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cum îli aretă oştirei, t6tă împetri, numai fiul Jui Roșu 
împăratii rămase neîmpetritii. Cândi veniră împăratulii 
şi cu vizirulă şi găsiră ttă armata vrăjmașe împetrită, 
multi se mirară. Apoi făcură uni chefu mare de să 

duse pomina, şi dupe chefă, s'au întorsi la seaunulii îm- 

părăţiei. , 
Fiuli lui Roșu împă&ratii v&dându-se ruşinati atâta, s'a 

“întorsii la împărăţia sea şi a adunată altă Oste, atâta 
de multă că frunza şi 6rba le puteai nnmăra, rii 6s- 
tea lui ba. Tatălui fetei afiândii şi de asta, voi se mârgă 

6rii cu oştire împotriva lui ; dar băiatuli îi dise cănu 
trebue se mai mârgă elit, ci selă lase numai pe dânsulii, 
cu oștirea lui, se-lu întimpine. 

Impăratulii priimi, ră băiatulii porni şi făcu ca și 
întâia dată, lăsândi numai pe fiului lui “Roşu împăratii 
neîmpetritii. Atunci fiuli lui Roşu împărații, vedându că 
nu e nici o nădejde a birui pe protivniculii seii cu 6s- 
tea, şi înțelegândii că t6tă nenorocireaii vine de la bă- 

iatii, şi maj cu s6mă de lu paloșulă seii, se otărt se 
caute uni altii midilocii ca se prăpădâscă pe băiatiă. 

Într'o di se îmbrăcă în haine prâste și se duse tip- 

țilu în orașiulii unde locuia tatăli fetei. Aci caută unii 
vrăjmașiii de aprope ală împăratului şi ală băiatului și 

găsi pe muma ţiganului, pe care'li omorise împăratul 

în diua cândi era se fie nunta. Ea şedea chiar în cur- 
tea împărătâscă. Îi fâgădui ei avere mare ca se fure 
paioşulii băiatului cândii el va dormi și se-i pue altii 
Paloși în locii care se semene cu alii sei. "Țiganca, cândă 
dormea băiatulii, făcu cum îi disese Roşu împărat, schim- 

- bă paloşulii, îli dete împăratului, apoi plecă cu elit la 
împărăţia lui. , 

Acum fiulii lui Roșu împăratii strînse rii 6ste şi porni 
€rii împotriva împăratului, Băiatultă &rii luă şi elii 6ste
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şi porni se'lii întâmpine. Dar astă dată, cândii voi se 

împetrescă oștirea vrăjmaşe, se pomeni că se împetreşte 
t6tă oştirea lui, &ri pe elii îlii prinse şi îlă tăe bucăţi. 
Apoi fiul lui Roșu împăratii porni asupra împeratului, 
îli bătu şi îi luă fata, 

Boulii însă, simțind mârtea stăpânului sei, spuse babii 

selă ducă acolo. Baba îlă duse; ri bouli suflă 6ri a- 

supra lui, îli linse şi ' băiatulii înviă 6ră. Dar aflândii 
răpirea logodnicii, vorbeşte cu boulii se'lii facă uni calit 

cu stemă în frunte, pe care boulii îli şi face ; 6rii ba- 

"bi îi dice se'lă ducă în orașiulă lui Roșu împ&rati și 
se nuli vândă de câti lui. Baba plecă cu eli, şi cum 
îlă vădu Roşu împărații îlii și cumpără, așa de fru- 

mosii era, 
Roşu împărati, cum a luaţi caluli nu s'a mişcatii de 

lângă el dou săptămâni de dile. Atunci ţiganca, care 
era tare şi mare în casa împărătâscă, înțelegîndii că ca- 

Julă trebue se fie feciorulii de împăratii, începu se dică 
împăratului că cu ori ce preții s& tae calulii. 

Roșu împărații se încercă în deșertii se-i arcte că n'are 
nici unii cuvântii ca se'lii tae, darii tte fuseră de g6- 
ba, căci ţiganea stăruia într'una seli tae că no se 
mârgă bine nici lui nici împărăției. Atunci caluli sim-. 
ţindă că i se apropiă mârtea şi vegendi o fetiță pe drumi, 
o rugă ca se stea acolo cândii l'o tăia și să ia două 
picături de sânge să le pue o picătură într'o parte a 
porţii şi alta, în ceia-laltă parte. Fata făcu aşa, şi peste 
“puţin din aceste picături: de sânge răsări doui meri 
de aurii. Țiganca disse se tae şi merii âștia. Pe cândi 
se tăiai merii, trecea pe drumi ear fata aceia de mai 
nainte, şi merii îi diseră se ia câte o câje de la a- 
mânduoi și să le arunce în gîrlă. Fata făcu așa, după 

cum %-a disii merii. În una din qile slugile lui Roşu îm-
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părati se duseră se ia apă de la gârlă şi vădură pe d'a- 
supra apei doui rățoi forte frumoși, în câtii la sâre te 
puteai uita dar la ei ba. Slugile vrură sei prinQă; dar 
răţoii le spuse că numai Roşu împărată pâte să-i prindă. 
Atunci slugile luară apă şi se duseră acasă; cândii însă 
împă&ratulii îi întrebă de ce aii zăboviti atâta, ei îi spu- 
seră cele vădute la gîrlă. Împeratulă, audindi aceea ni- 
nune, îşi luă cu sine paloșulii seii împietritorii şi se duse 
la gîrlă. Acolo se desbrăcă și lăsă paloşulii la malii și 
apoi întră în gîrlă. Cândi vru se pue mâna pe răţoi, 
vădu că se fâcură nevăduţi ; dar cândii se uită la mată 
vădu pe băiatii că-şi luase paloșuli. Atunci băiatul îl 
împietri în mijloculă apei, apoi se duse, îşi luă logod- 
nica şi pe ţigancă, şi porni la tatălă fetei. Aci se făcu 
o nuntă cum nu s'a mai făcuti. Pe cândii 6lti se cununa 
cu fata, în răspântia oraşului țiganca se ardea . p'uni 
rugu. 

Şi'ncălecaii p'o lingură scurtă, 
So bagă în gura cui ascultă: 
Lingură de pruni ori de tei, 
Plină cu minciuni de care vă spusei ! 

 



CEI 'TREI FRAȚI DE CRUCE 

A fosti o dată ca nici o dată, câdii n'arii fi nu s'arii mai 
povesti. A fostii o babă şi unii unchiașii. Fi aveai uni 
băiatii anume Vișeni, Acestii Dbăiatii mărindu-se, își 

ceru voie de la tatălii seii şi de la muma sa ca se mâr- 

gă să se hărănâscă singurii. Părinţi îi dete voie şi eli 

plecă. Vişini ajunse întro pădure mare și voi se 
tae unii lemni ca s%şi dreagă arcul; înse îndată ce 
S'apucă să tae, începu a se strâmba tâte lemnele. Eli 

“ necăjindu-se dise: 
— Căci nu găsesecii eii pe acela care îmi face astit-ferii 

de neajnunsii. 
Atunci Strămbă Lemne, căci era eli, întrebă pe Vişini : 

— Tu eşti Vişine? 
— Ru, respunse. 
— Eşi afară se ne luptămii, dise Strâmbe Lemne. 
Aşia dar începură a se lupta. Strămbă Lemne aduse 

pe Vișinii şi "lu băgă în pâmănti până la ghenuchi, 6rii 
Vişini, cându îli aduse pe Strâmbă Lemne, îli băgă
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până la umeri în pământii şi scâse paloşulii ca se li o- 
m6re. Strămbă Lemne însă îi dise: 
— Nu mă tăia, Vişine, că I oiii fi frate până la mârte.. 
— Aşia dari se făcură ei fraţi și plecară amândoi ; 

şi mergândi ei, pe cale i se făcu sete lui Vişină: 
Şi vădu unii râă; darii aplecându-se se bea apă, începu: 
apa a se turbura, și aşia 6ră Vişini dise: 
— Cine o îi acela care îmi turbură mie apa.? 
Eri Farâmă Petre, căci era eli, dise: 
— Tu esci Vișine ? 
— Eu, respunse dânsul. | 
— Stai se ne luptănmii, adăogă eliă. 
Așia dâr începură a se lupta, şi Vişiuit îlă birui şi pe- 

elii, şi cândi voi se tragă paloșuli ca se "li omâre, 
eli îi dise: 

— Lasă-mă, Vişine, că "ţi oii fi frate până la, mârte- 
Şi așia: se prinseră ei 3 fraţi și plecară înainte. A- 

" jungândă într'o pădure, ei își găsiră unii locii şi făcură o 
mică colibă unde stăteaii şi se odihnâi de ostenclă; ei mer- 
geaii în tote dilele la vânatii. Insă de câte ori se întoreeail 
de la vânatii, găseaii în colibă m&turati, aşternutii, masă 
pusă, cea, ce îi făcea să se mire. Intr'0 di lăsară, pe Străm- 
bă Lemne ca se pădească; dârii Strâmbă Lemne, puin- 
duse ca să pădescă, se culcă şi adormi. De o dată ve- 
niră.- 3 deiţe și începură se măture şi se puie masa fără. 
ca Strâmbă Lemne se simţă. Ele apoi plecară. Dupe a- 
cea viindă Vişini și cu Fărâmă Pietre îl întrebară dâcă, a văduti pe cine-va. Strâmbă Lemne respunse că na ve- dutii pe nimeni, fiindii-că adormise. Atunci a oua di rămase Fărâmă Pietre și totii asemenea nu putu se vâgă nimici. Rămase dâri Vişini. Eli se puse dupe ușe şi, 
cândă acele 3 deiţe, după ce măturară şi puseră, masa, voia se plece, eli le opri. Vădânaule așa de frumâse,  
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își alese una din ele, pe cea mai frumâsă, şi cândii veniră, 

cei 2 frați le dete lori pe cele două și asti-feli se o 

făcură 3 frați cu 3 neveste. 

A doua di plecândii ei la vânătâre, lăsară pe femei 

acasă şi câadii veniră s6ra îndărătii, nu găsiră pe femei, 

fiinduă-că le furase 3 Smei. Atunci plecară s& le caute. « 

Merseră 3 dile şi 3 nopţi şi ajunseră înt'o pădure mare 4 

la ună bordeiii. Acolo se afla unii Moşii bătrâni pe 

cari îlu întrebară, dicându-i: 

— Moşule, nu cum-va ai vădutu alaltă-eri sâră 3 deiţe 

trecândi pe aici. 

ră moşulii respunse. 

— Ba ami auditi tată 'as6ră unii sgomotii pe d6su- 

pra bordeiului mei ; treceaii 3 smei cu 3 deiţe şi lea 

băgaiii pe tărâmuli celii laltii. A d 

Merseră d6rii ei până la grâpa pe care trebuia se 

intre cu se trâcă pe tărâmulă celii-Paltii, şi ajungând 

își făcură ună burdufii şi lăsară în josi pe Strâmbă 

Lemne. Eră acesta dise că îndată ce va scutura funia 

se/li ridice în susi. Așia aceștia îlă lăsară până la ju- 

mătate şi, sguduindi funia, îlă scâseră afară. Apoi băgară 

pe Fărâmă Petre, şi acesta totii asemenea disse, şi sgu- 

duindii funia, îlă scâseră și pe elii afară. In sfirşitii dupe a- 

ceea se lăsă Vişinii și dise că dcă va sgudui funia se'li 

lase maj adâncă; şi aşia îlu lăsară până ajunse pe te- 

râmulii celă laltii. Mergândă elit pe acolo zări nisce case 

forte mari și vădu pe nevasta sea căutăndi Smeulu 

în capi: ea vădândulă îi pică. o lacremă pe obrazulii 

Smeului care sculânduse dise: 

— Ce este? ” 

— Eră ea, respunse că, uităndu-se în s6re, i a picati 

o lacrâmă din ochi. Smeulii se sculă și plecă de se duse
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la vănati. Atunci Vişini se înfăcişe şi elii la nevasta, 

sea, pe care o luase Smeuli celii mare, şi-i dise: 
— Iubita mea soţiă, ce meșteșugi are smeulii ? 

Eră, ea, respunse: | 
— Elu se duce la vănătâre peste 9 mari şi peste 9 

ţări, şi cândi vrea să vie aruncă de acolo busduganulii 
care se isbesce în pârtă, din pârtă în uşiă şi din uăşiă 
se pune în cui dupe uşă. 
— Aflândii elii t6te acestea, puse unii micii cleşte 

în focii ca să se roșască şi, când veni smeuli îlii apucă 
cu dânsulu de limbă și dândui una în capii îlii omori. 
Apoi plecă mai nainte şi ajunse la alii douilea smei 
care luase pe nevasta lui Strâmbă Lemne, şi plecândii 
smeulii la vănatii îli omori şi pe dânsuli. Amemenea 
făcu şi cu celii Valtii și luă pe câte trele deiţele şi mer- 
seră la loculi pe uade se scoborise. Aci puse pe deiţe 
în burduf şi, trăgândii de funie şi strigănd la fraţii lui 
ca să le scâţă afară, ei le scâseră. Cândii voia însă ca 
seli scâţă şi-pe eli, pare că ari fi sciuti că o săli 
om6re, elii a pusii în burdufă uni pietroiă mare, &rii în 

-capulii pietroiului a pusi căciula lut şi a strigati ca 
sselă scOţă. Aceia traseră până la, jumătate funia şi îi 
dete drumul. Eli vădândii acâsta dise cu mâhnire: 
„_— Ce bine le-amii făcuți eă loră şi ei voescii ca să 
m8 omâre ! A plecată elii atunci şi a r&masii pe tără- 

/ “mul cel Ialtii. Acolo a umblatii multă vreme şi a ajunsi 
la ună unchiaşă orbă. Acesta, cândi mânca, avea sg mănânce uni cazană de lapte și unulii de mămăligă. Toc- 

Se lagare cl la manca şi anu ȘI Când moșiu lă- A] ŞI el, şi ast-feli o dată 
picândă. lingura din mâna lui Vişinii moşiu audi, şi când 
voi ca ș8. pipăe dete peste Vişinii şi dise: 

— Ali mei să fil moșicule. Eră densuli disse:
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— Ali D-tale moşule. 
Moşșuli spuse că nu vede, fiindi că'i-a luati ochii 

nisce ele şi că are stare 2000 de oi și 300 bivoli pe care 
le păzeşte căinii de re ce n'are cine să le păzescă, Eră 
băeatuli ceru se le pădâscă eli. 

— Bine, dise moșuli, dară tată st nu te duci cu 
dânsele în valea cea mare, că sunti lupi şi te mănâncă, 
El făgădui că nu se va duce pe acolo, de şi nu este 
frică. Plecândi însă cu oile, elă se duse drepti acolo şi 

viindă ună lupă, elii îli apucă de câdă şi dându-i una. 
în capi îli omori; apoi luă pielea şi o duse la moşii. 
Moşulii se miră de voinicia lui. 
„Viindă Crăși vremea câ se se ducă cu oile, moșiulit i-a 

Jele ” cari "1-a, luati lui ochii. Eră băeatulă a disă că nu se 
duce. Dar mergândii cu oile, ajunse tamanii acolo şi în- 
cepu a cânta cu fluerulă, 6rii elele voindă se jâce, elit 
le prinse, luă ochii și îi dușe. moșului.. Dupe aceea 

plecă şi ajungândi la unii arbore vădu nisce. pui. 

— Vişine, îi dise ei, tae balaurulii de sub arbore că 
voesce se ne mănânce. Eli îlu omori. Cândi muma pui- 
lorii veni şi îli vă&du mort, începu se întrebe cine “i-a 

tăcută acesti bine. Eli atunci îi spuse. 
— Acuma ce bine vrei s&ți faci? dise muma puiloră 

Vişină dise se'lu scâţă pe tărâmulu celă laltă ; aşa 
și făcu, şi scoţăndulă, elă se duse acasă unde omori pe 
cei 2 fraţi, găsi pe nevasta şi petrecură bine amăndoui. 

seven rare



SORA CRIVEŢULUI 

A fost o dată ca nici o dată, căci de n'ar fi, nu 
S'arii mai povesti. . 

Pe timpurile cele frumâse şi blagoslovite, era, unii îm- 
păratii, tare şi puternicii, dr se întâmplă ca în tim- 
pulii împărăției scle, să ardă tâte oraşiele celor-l-alte 
împărăţii vecine din juruli săi. Atunci el temându-se 
ca să nu ardă şi ale sâle, dete poruncă că, în toti c0- 
priasulă ținutului săi, se nu se maj facă foci, nici lu- 
miînare să se mai aprindă. 

După acâsta, în truna din seri, plimbându-se împăratuli 
prin orașii, împreună cu vizirul şi cu bucătarulii sei, 
ca să vEdă daca supușii sei împlinesci poruncile sâle, 
ocolindii aprâpe toti oraşuliă, vădu o lumină tocmai la 
margine. Ajungând acolo, vădură că ședeaii la foci 3 
fete surori cari torceaii, şi ele între ele vorbiaii. Cea mai mare dicea celor-i-alte : daca mari lua pe mine bucătarul împăratului de nevastă, eii "-ași ţinea casă 
numai cu 0 pâine. 

Cea mijlocie dicea:  
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— Daca m'ar lua pe mine viziruli împăratului, "i-aşi 

ținea cassa numai unii caeri de lână. 

Cea mai mică, dicea;: 

— Daca m'ar lua pe mine împăratulii de nevastă, ei - 

“i-aşii face duoi coconi cu stelele pe inimă, luna pe spate 

şi o fată asemenea, cu deosebire carii avea s6rele - pe 

frunte. 
Împăratulii, Vizirulii şi Bucătăruli, augiră tote acestea, 

şi apoi se întorseră către palatii. 

A doua di de diminâţă, împăratul porunci ca . să 

cheme pe câte'şi trele fetele, la palată, spre a le întreba 

pentru ce a făcutii foci ? | | 

Venindii fetele și întrebândule, ele aii răspunsii că 

maă făcut nici ună foci ; atunci împăratul le dise 

ca săi spue totii ceia-ce ai vorbitii ele în n6ptea tre- 

cută; de o cam dată, adică cu binele, nu voiră; dâră 

în urmă, silite, spuseră tot ce vorbiseră, aşia întocmai 

după cumii audise chiar împ&ratuli cu urechile sele. 

După tâte acestea, împăratul porunci ca să se pre- 

gătească de nuntă, și ast-felii se şi urmă. 

împăratulii atunci luă de soţie pe fata, cea mai mică] 
dete vizirului pe cea mijlocie şi bucătarului pe cea mai 

mare. 

Peste vro câtă-va vreme, împărătâsa r&mase grea ; 

&ră împăratul: plecă pentru câte-va luni la vinătâre.— 

Venindi timpulă se nască impărătesa, surorile sele “i 

dise că, împărătesile nu facii ca tote cele-l-alte femei 

ci trebue să se urce în podă și de acolo se nască. 

Atunci audindii împărătsa aşia, se urcă în podi şi 

îndată şi născu copilulă care cădu întruni ciură celu : 

ținea, soră-sa cea mare josii. Ea vEdenduli aşa de fru- 

mosii, după cum disese impăratului, de necazi ca să nu 

le urască pe ele, luă copilulă şi puse într'o albiă şi”i
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dete drumuli pe unii rîii vecină. 6ră în loculi lui puse 
unii cățelii pe care'lii artă impărătesei sorei lorii. 

Albia cu băiatul, ducându-se pe rii, se întâmplă ca 
| mai în josii se scadă rîul, şi copilulă rămase pe uscati. 

Tocmai:în momentele acelea se intmâplă ca unii păstorit 
se vie. săși adape mica sa turmă de oi; apă 158 fu 
găsi, de Gre ce scăguse de tot, dar află copilul în al- 
bidra sa, pe care îndată “li şi luă cu sine. 

Venindii împăratului de la vinătâre, cumnatele sâle * 
ar&tară cățelulii ce gicea, că "li făcuse împărătesa. Astă- 
dată dânsuli se îndură, ertând'o. 

Precte vre-o câţi-va ani, născu împărătâsa unii alti 
băiatii, asemenea celui d'ântâiii, și care avuse aceaeși 
sOrtă, găsinduli acelaşi ciobană, şi venindi împăratul 
de la vinătore, 0 icrtă 6răşi. | 

Nu trecu mult timp şi împărătâsa rămase 6ră grea, 
dupe care și făcu o faţă mai frumesă de câtii s6rele. 
căcă la ste te puteai uita d6rii la dânsa ba ; dâr căţe- 
lele de surori ale împărătesei o aruncară şi pe acesta 
asemenea celorii duoi născuți mai "nainte, şi pe careo 

7 prinse toti ciobanulii acela. 
Reinturnându-se împăratulii de la vînătâre şi arătân- 

dui cumnăţelile sâle aceea ce pusese ele în loculi fetei, 
se necăji fârte multi cânadă văda ; credândă că femeia sa 
făcuse şi de astă-dată tot unu căţelii, se hotărt a, porunci 
ca să 0 arunce într'o hasna und: se aruncati lăturile şi 
bucatele cele rămase. 

In timpul acela, copii cresceai în pădure cu tur- 
mele de oi şi se luptai cu urşii şi cu lupii carii le 
mânca mieii si oile. 

Nu trecu multii, şi împăratulit dete poruncii, ca să se adune toți tinari! din împărăția sa. pentrn luptă, şi cel
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ce va fi mai voinicii va avea drepti resplată o tipsiă, 
cu monede de auri. 

Audindi şi copii lui despre acâsta, se duseră și dân- 

şii, şi se întâmplă ca tocmai ei să biruiască pe toţi cei 
alți tineri; luară tipsia cu monedele de aurii ş'o duseră 

păstorului. 

Dupe uuii ani, se chemară 6răşi toţi tinerii de prin 

prejurii, biruiră toti ei şi luară 2 tipsii cu monede de 
aurii. , 

Atunci surorile împărătesei, cunoscură pe băeți și 

trimise pe mâşa lor se facă ea cum va sti, ca să omâre 

pe acei copii, căci daca nu, e răii de ele. 
Into di, pe cândii băeţii eraii duși la vinătore, veni 

baba la sora lori, şi "1 dise: 

— Dragă, fraţii tei s'aii vorbiti, ca s& te omâre; 6ră 

tu cândii vor veni ei, să dici că "ţi-e râi, eşti bolnavă 

şi că ai visatii că: daca "ţi-o aduce cămașa babei “] 
sfircurile mării, atunci te facă sănătâsă; căci el acolo ai 
să se prăpădâscă, şi ast-feli o să scapi de ei. 

Venindi fraţii săi acasă, sora lori le spuse tote câte 
o învățase baba; 6ră ei audind așia, îndată şi plecară, 
luându'şi fie-care câte o traistă la spinare, și o pereche 

de forfeci. 

Se duseră cale lungă și lătingă, și d'abia ajunseră la 
o mare, acolo deteră de uni uriașii, culcatii cu capuli 

pe o margine a mărei și cu picorele pe cea-l-altă mar- 
gine, şi de multii ce dormise i se lipise genele și nuj 

putea că s&și deschidă ochii; atunci băeţii vădendulă,! 
scâseră “tOri6căle şi "1 tăiară genele. ' 

Uriaşulă, drepti mulțumire, îi ţinu trei dile pe mân- 

care şi pe băutură, 6ră cândă fu ca să plece băeții- 

"ă intrebară unde sunt sfircurile mării. Uriașul le răs,
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punse, să se ducă mai 'nainte că o să dea de fratele 

săii celii mai mare şi acela pâte să le spue. 
Atunci băeţii "și luară diua bună şi plecară; ajungând 

la, fratele uriașului, pe care "li găsiră asemenea adormiti, 

îi tăiară și lui genele, şi întrebânduli şi pe acesta toti 

de sfircurile- mării. Uriaşuli ceru se-i.-spue ce trebă 
aii acolo? Ei spu seră t6tă istoria, ră Uriașul 16 dise: 

— Duceţi-vă şi iuaţă o luntre, 6ră unuli din voi să 
se dea afundi în mare, şi să bage bine de s6mă, că 
acolo se află baba, pe care o căutați, şi s'o apuce de gâtii 
s'o stiingă bine, şi aşia s'o scOță afară ; 6rii cel-l-alti 

s'o desbrace de t6te cămăşile până la a decea și se-io 

scOță şi pe aceea; apoi se vă puneţi în luntre şi să fu- 
giţi înainte, căci în urma, vâstră, o să încâpă baba să 
țipe şi o să vie șerpii, balaurii ca să vă înghiţă; mu- 
ţii o să cagă îi urma V6Sîră; pietrele şi bolovanii pe 

» lângă voi o să pice; dâri să nu vă speriaţi şi sănură 
uitaţi înapoi, căci atuci e vai de vol, vă şi înecați. 

Băeţii mulțumiră acestui omiă şi plecară înainte; a- 
jungândii acolo, luară luntrea şi făcură dupe cum îl în- 
vățase Uriaşuli: se dete unulii afundă, prinse pe zgrip- 
ţorâică, o scâse afară şi o apucă de dupe gâti; îi scâse 
până la a dece cămaşe pe care o și luă, se puseră în 
lantre şi fugiră; atunci începu baba a ţipa din tâte pu- 
terile ssle, și îndată începu se cadă munţii şi pietrele, 
balaurii și șerpii veneau asupra băețilori; deră ei nu 
se uitară înapoi, şi ajungândi la Uriaşii, acesta puse 
mâna pe ei, şi dise babi: ho! ho! zgripţor6ica dracului, 

V cal călcati pe moșia mea, acum băeții suntii ai mei. 
Aci şeglură trei qile de se veseliră; după aceia ple- 

cară, și ajungândii la sora loră, dete cămaşia, se îmbrăcă 
cu ea, şi îndată se făcu că e sănătâsăl! 

In anulă ali III-lea împăratul ră dete poruncă de
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se strînse toţi tinerii din ţinutulii împărăției sâle ca, să 
se lupte; veniră și băeţii, asemenea se întâmplă ca să 
biruiască toti ei, şi priimiră astă-dată 3 tipsii cu gal- 
peni. e 

Surorile împărătesei, vădândii, 6ră chemă pe mâşe, 
şii spuse ca să facă ori ce-o face să se scape de ei, 
se'i omâre, căci de unde nu vor fi perdute. | 

Baba plecă ră la fată, 0 înşelă totii ca ântâiii, şi oj 
învăță, cândi vor veni frații ei, să dică că daca nu) vor | 
aduce pe Sora Crivăţului, dânsa more. i 

mer 

Fata urmă după sfatulii babei, se făcu bolnavă 6ră, și 
cândii veniră fraţii ei le dise cătdaca'i va aduce pe Sora; 

Ctiv&ţului, aşia se va putea însdreveni, alt-feli nu. 

Atunci fraţii ei plecară, se duseră şi. Gri se duseră 

până ce deteră tot de acelii Uriaşii pe care "li şi întrebară: 

dâca ştie unde se află Sora Crivăţului. Eli le spuse că: 

nu ştie, dâră să se ducă să întrebe pe îrate-săii celii 

mai mare că elu pâte să ştie. 

Ajungândi la Uriaşulă celi mai mare, îispuseră pen- 

tru ce ai venitii, 6rii uriașul îl povăţui ca să nu se 

mai ducă, că acolo ai muritii mai mulți tineri mai vi- 

teji de câtii ei şi tot nu aii putulii să o ia. Eră băeţii 

"1 respunseră că s6ii că vorii muri, s6i că vorii lua pe 

Sora Crivăţului. 

Atunci Uriaşuli le dise: 

— Duceţi-vă drepti pe poteca acâsta, și o st dați 

de o câmpiă frumâsă; cum veţi ajunge acolo, să strigaţi 

de 3 ori: Fată frumâsă, fată frumâsă, deca vă va res- 

punde, e a vâstră, 6ră dâca nu, o săvă împetriţă. 

Băeţii "1 mulţumiră și plecară; ajungândi în câmpiă 

strigară o dată, dupe cum le spusese și nerespundându-le, 

se împietriră până la genuchi; strigară a doua şi atreia 

Sră, şi nerespundându-le, se împietriră şi ei, şi cail loră. 

a
r
e
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Sora lorii, aşteptându mereii şi vădândi că nu mai 

vine fraţii, el, i se făcu dorii și plecă ca se'i găsâscă. 

Ajungândă şi dânsa la ântâiuli uriaşă, îli întrebă deca 

a vădutii pe fraţii ei, şi acesta "i spuse că "i-a vădutii, 

şi să se ducă înainte până ce va da de frate-săi, că elii 

o să o îndrepteze; ajungândiă şi la uriaşulii celii mare, 

fl întrebă şi pe acesta; 6ră dânsul o învăţă ce să dică, 

şi o îndreptă ca şi pe fraţii ei. 
Ea' merse ce merse până ce dete de câmpia ceaftu- 

m6să şi începu a striga: «Fată frumâsă, fată frumâsă, 

eşi afară», şi nerespundândui şi ei, se împietri până în 

genuchi; strigă şi a doua ră și, nerespundândui, se 
împetri până în briii. Atunci desperându-se, strigă și 

de a treia ră: «Fată frumâsă, fată frumâsă, eşi afară 
pentru frumusețea şi tinerețea mea», şi 'şi desfăcu hai- 
nele la peptii. Ea vădând'o atâta de frumâsă, nu mai 

putu răbda, şi respunse: am audită, și eși afără, dicândi: 

ce porunceşti stăpînă? 

— SE mă despietreşti. 

Apo! îi dise: cari sunti fraţii mei? Ea, % arătă două 
pietre, și "i dise: aceştia suntiă. 

—- Despietreştei şi pe ei. Eră dânsa "i respunse: stă- 
până, udă! cu apă din fontăna aceia, că vor învia; şi 
aşia, făcu de înviă pe fraţii săi. 

După aceia mai întrebă, ce suntă “acele mulţimi de 
pietre? Dânsa "1 respunse că suntu tineri mult-mai vi- 
teji de câtii ei. Inviadăi şi pe ei, diseră dânșii; 6ră So- 

ra Crivăţului le dise: duceţi-vă şi vă urcați pe fontână 
dați drumulă apei, că o să încâpă să înviege tinerii. 

ca frunda şi ca iarba, şi astii-feli se și întămplă, 
După tâte acestea, porunci ca se” ducă acasă şi la 

momentii fură duși acasă; apoi făcu două palaturi, cari 
la sâre te puteai uita, dâr la ele ba.
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A „doua-di sculându-se cumnatele împăratului, Şi vă&- 
dândă acele palate, trămise îndată pe baba ca să v6gă 
ce este acolo. 

Sura Crivăţului şciind, gisefetei că îndatăceo veni baba, 
s8i dai o palmă, şi ea are să se facă uni bastonii 6ră 
ea să&'l ia şi săl pue după ușiă ; şi tocmai aşa s'a şi 
urmaţi. 

Impăratulii dete poruncă strașnică ca st se adune toţi 
tinerii înpreună cu fetele din aceli oraşi şi de prin 
prejur chiar, ca toţi pe rândii să spuie câte-o istorie. 

Se adună şi se stînseră mai toți tinerii, unde veni şi 
Sora Crivăţului cu băeții şi cu fata; dâr după ce spu- 
seră toţi câte o istorie, Sora Crivăţluui dise: Prea înăl- 
ţate împărate, acum a venitii şi rânduli mei ca să 
spui o istorie. 

Imperatulă se uită în tâte părţile şi întrebă: cine'i 
vorbesce. _ 

Ba “i respunse: Prea înălţale împărate, acuma nu mă 
veci, deră să mai trâcă şi m& vei vedea.» 

Imp&ratulă îi gise : urmzăţi istoria». 
Şi ea începu aşia, precum sai urmati: 

«A fostii unii împăratii mare şi puternici, şi vădândi 
că tâte casele din împărăţiile vecine aii arsă, porunci 
ca st nu se mai facă focii în ţinutul împărăției sele; 
şi astă-felii povesti t6tă istoria pe care amii spus'o până 
acumi. 

Eră împă&ratulii audindă toti șirului istoriei, se necăji 
pe cumnatele ssle, şi porunci ca să le lege pe fie care 

de câda unui cală neînvăţată şi să le dea drumulii 
cailor ori încotr'o vor apuca, şi așia se şi urmă. | 

După tâte acestea trimise pe Veziruliă și robele curții 
de ai scosii pe nevasta sa din hasna şi a înabăiatu-o;
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Erii după aceea se cunună de a doua 6ră cu dânsa şi 
adună copilaşii, și astii-felă se veseliră şi făcură o nuntă 
strălucită de nu aii fostii, nici nu este, şi nici că so: 
mai pomeni. 

Iucălecai p'o şea și vă spusei D-vâstră aşia. 

   



    

_ POBSII POPULARE 

  Li



ORAȚIA 

ȚINUTA LA NUNTA ȚARANEASCA 
3 

— Bună dimința 
Cinstiţi socrii mari ! 
— Mulţămimă dumnâvâstră, 
Băeţi militară! 
Dar ce umblaţi ? 
Ce cătați? 
— Ce umblămit ? 
Ce cătămi ? 
La nimeni n'avemit 
Sema să ne dămi. 

Multe mări ami trecutii, 

Multe ţări ami bătuti; 

Şi oraşe și sate 
Depărtate 

Ami colindată, | 

Şi nimeni s6ma nu ne-a luati! _
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Cine sunteţi Dumnâvâstră 
Să ne luaţi s6ma, nâstră ? 
Dari fiindă că ne'ntrebaţi, 

Să ne lăsaţi 
Cu încetulii, cu încetişorulă 
S5 ne dămi cuvintele cu adevărulii; 
Că de multe ce suntă şi dese 
Nu le vomi putea spune alese. 

E 

Tânărulii nostru *mpăratii 
De diminâță s'a, sculatii, 
Facia albă șa spălatiu, 
Chică n6gră-a, peptenati, 
Cu strae nuoi s'a "'mbrăcati, 
Murgulu seii a, înșelat, 
Cu trâmbiţa a sunatiă, 
Mare 6ste-a adunati: 
Două sute de grăniceri, 
O sută feciori de boeri, 
Din cei mai mari, 
Nepoţi de ghinărari; 
Și pe la răsăritii de sâre 
Ai plecati la vânătâre: 
Și aii vânată ţâra de susă; 

Despre apusii, 
Până juganii ne-au Stătută 
Și potcâvele aă perdută, 
Atunci ne lăsarămă maj josi 
P'unii plaiii frumosi, 

Şi alergarămu 
De vânarămii:  
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Munţii cu bradii 
Și cu fagii, 
Cevulii cu stelele, 
Câmpuliă cu florile, 
Deluli cu podgoriile, 

Vălcelele 
Cu viorelele, 

Și satele 
Cu fetele. 

DI 

Cândii dete sârele 'n discră, 
Eşirămi la drumul celi mare 
Și deterămi d'o urmă de fâră, 
Stătu t6tă 6stea 'n mirare ! 
Unii diseră că e urmă de zînă 
Să fiă împăratului cunună ; 
Aşa se mai chibzuiră 

Şi se găsiră 

Alţi vânători, 
Mai cunoscători, 

Şi diseră că e urmă de căpri6ră, 
Ss fie împăratului soţicră ; 
Dariă nunuli celii mare, 

Cu grija ?n spinare, 
Călare p'unii cali 

Ca uni Duciupaliă, 

Se ridică în scări, 
Se umflă în nări 
Şi făcu ochii r6tă 
Peste oștirea t6tă; 
Şi cândiă înc6ce privi, 

Aicea zări :
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O floricică frumâsă 

Și drăgăstâsă ! 
Și vădendă că nu *nfloresce, | 

Nici nu rodesce, 
Nici locului nu-i priesce, 
Ci mai multi se ofilesce, 

Ne trimise, pe noi, șâse lipani, 
Călări pe şâse jugani 
Cu câmele cănite, 

Cu frânele zugrăvite, 
Cu unghiile costorite 
Și cu câdele împletite, 
Ca cu toţii să pornimi 
Și la curțile D-vâstră s& venimi 
Floricica să o luămii 
Și la împăratului s'o ducemii. 

IV 

Pornirămit 

Și venirămiă 
Pe facia pământului, 
Pe aburii vântului: 
Bândi și chiuindă, 
Din pistle trosnindă. 

Caii încurândă, 
Pe nări flacări lăsândi, 

Rânchezândă 
Și din unghiy scăpărândă, 

Până ami sosită 
Și Vami găsită. 

Acumă, ori floricica să ne daţi, 
Ori de unde nu, nu Scăpaţi ; 

7
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Căci amii venitii cu târnăcpe de arginti 
Să sc6temii floricica din pământi ; 
So scâtemii cu rădăcină, 

S'o sădimi la împăratulii în grădină 
Ca acolo să'mflorâscă, 

Să rodescă, 

Loculă să-i priâscă, 
Și se nu se ofilescă. 

vV 

Decă d-vostră, soerii mari, 

Ne credeţi nescai tâlhari, 

Avemii şi fermanii cu pecetiă 
De la "'mpărăţiă ; 

Cine sciă carte latinescă, 

Să vie să ni'li citescă; 
Eari cine nu sciă 

SE nu vie, 

Ci ca de focii să se păzâscă,. 
Să ne aduceţi, socrii mari, 
Oameni cărturari : 

Vruni popă cu barba dâsă 
Să ne citâscă cartea alâsă ; 
Să nu fiă cu barba cănită 

Să rămâe cartea ne citită; 
Ori vr'unuli cu barba rară 
Să ne ţie până 'n s6ră; 

Ci unulii cu barba ca fusuli 

SE ne dea curândii respunsulii. 

Răspunsulit nostru este: 

Ş6se pahare cu vină, 

Şese măhrame de inii,
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“De care se găsescii p'aici 
“Cusute cu fluturi şi cu arnică; 

Fiă şi cu strămătură 

Numai să fiă cu: voe bună;. 
SE fiă şi cu mătase, 

Numai să fiă d'aici din casă 
De la cinstita mirâsă ; 
SE nu fiă după la vecine 
Să păţimii vre o ruşine, 
Că atunci va fi cinstea nâstră 
Şi ocara dumnâvâstră ! 

VI 

Socrii mari ! ascultați 
Şi ?n urechi băgați : 
Cândii va da sârele "n descră 
Mare 6ste vă 'mpresâră. | 
Dacă n'ăți avea bucate d'ajunsii 
Să vă cătaţi loci d'ascunsă : 

S8 aveţi buţi cu vină, 
Care cu fină, 
Boi graşi, 
Claponaşi, 
Vaci lăptâse, 
Fete frumâse. 

Să mai aveți, socriy mari, 
Și lăutari; 

Să vie şi totă satului 
Ca să se vesel6ssă "'mpăratulă. 
Cândii va fi sârele 'n disâră 
Mare 6ste vă 'mpres6ră: 

Să lărgiţi casa,  
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S8 "ntindeţi masa, 
Că vine împăratul îndată 

Cu oștirea lui t6tă: 
O -sută cinci-deciă și cinci 
Din cei mai voinici, 

Cu feţile alese, 
Cu mănicele sumese, 

Scobiţi în măsele, 
Gătiţi, socru mare, pentru 6sele tele. 

VII 

Noi ami vrea să descălecămii, 

Dar pavemiă josii pe ce să ne dămi! 

Nu suntemi ciobani de la oi 

S& descălicămi în noroii; 

Nici nescai-va morari beță 

S5 descălicămi prin scaeţi; 

Ci suutemii boeri mari, 

Ghinărari | 
De lângă mare 

De unde s6rele răsare. 

Nouă să ne aduceţi scaune de arginti 

S& descălicămii aici pe pământi ; 

S6i să întindeți cov6re 

Să descălicămii în privdâre. 

La cal să daţi fini ghisdei verde, 

Cositii din noptea sântului Gheorghe, a 

Cu roua ne luată, 

Cu fi6rea ne scuturată, 

Strinsii în sărbători 

De două fete surori. 

Cai noştrii s& mănânce
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Şi din capete să nu mişce; 
Caii noştrii să bea 
Și din capete să nu dea 
Că și Dumnevâstră 
Din partea n6stră, 
Urechile vi s'oră taia. 

VII 

Noi ami descălica 
Ami mai sta, 

D'amii mai ura, 

Dar n'e frică că vomii însera; 
Şi avemii de trecutii stânci, 

Văi adânci, 

Munţi 

Cu bradi mărunți 
Şi 'ntunecoşi... 

Bine Vamiă găsită sănătoși 
(Pune plosca la gură). 

Socru mare! Ce s'a făcutii s'a făcutii 
Nu mai e de desfăcutii. 
SE dai numai opti boi și şâpte vaci 
Ș'apol să rabgi şi să taci, 
Ține socru mare... (îi dă plosca) 
Ia astă rădăcină uscată, 

La şedutiă crăcânată, 
Mare şi spătâsă 

Ca o brâscă ţestâsă! 
„_P'icea lată, p'icea lată, 
Ja închină s6cre o dată! 
Se nu o struţi tare 
Că şi căciula din capii îţi sare;



NUNTA ȚĂRĂNESCĂ * 151 

S8 o. s&ruți mai binișorii 
Să-ţi pară mai dulcişori,. 
Poftimii de baţi 

Și vedeţi 
Că e rachiu de la Pitesci 

" Cândii bei te'nveselesci ! 
Eară nu ţuică d'a dumnâvstră, 

Zeamă de prune, 

Cândii bei multă 
Te umfii'n burtă, 

Facă burta tobă, 
Intri după sobă 

Şi stai cu greerii de verbă. 
Totii urândă socrii mari, 

Vedemu că toți ai rămasii: 
Cei de la spate _ 
Cu gurele căscate; 
Cei dinainte . 
Cu gurile proţăpite. 
Aduceţi dâră unii vasi 
Cu prune uscate 

S& aruncămi în ale guri căscate, 

Unu putinei cu lapte bătutu 

Să le turnămii pe gâtii, 
O strachină cu pme 
S8 dămi la ale cocâne 

Că vedemii c'aii slăbitii de fâme, 
Și vr'o câţi-va usturoi 

Să dămiă pe la ăi ciocoi, 
Fiindă caă poftiti pe la noi. 

Munţi "nalţi luminoși, 
Bine v'amii găsit sănătoşi ! 

A



ORAȚIA VECHIE 

ȚINUTA LA DOMNIA NOUA «). 

Măria ta! 
Nu te supăra, 
Ci fii buni a ne asculta! 
Îți vom spune cam multe 

Și mărunte, 

Darii toti lacruri plăcute, 

Să fie dragii ori-și-cul să ne-asculte: 
O sută de an! să domnesci, 
Pe duşmani săi biruesci, 
Pe vrăjmași săi pedepsesci, 

(1) Acăstă orațiă amă împrumutatu-o din piesa Răsvan- Vodă 
a D-lui Hăjdeă. .
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Pe Turci 
S&'i pui în furci, 
Pe Tătari 

Săi pui în pari, 
Pe leşi şi pe Cazaci 
S&'i dai la draci, 

Alta să nu le faci; 

Pe Unguri şi pe Nemţi 
Toti acolo săi trimeţi; 
Şi aşa mai departe, 
Ca toţi s&și aibă parte ; 
Şi aşa înainte 
Ca toţi s&nveţe minte. 

Şi aşa rânduri, rânduri 
Ca toţi să se puie pe gînduri! 
Dari cu Moldovenii tei, 
Măcarii de-ori fi şi rei, 
Măria ta, să fii buni cu ei; 
Și de”i vedea unii și desculți, 

Măria ta totii săi asculți ; 
Căci nordulii e cam năzdrăvani: 

Face multe pozne 'ntruni ani; 

Şi ţâra e cami nebună, 

Face multe pozne şintr'o lună ; 

Ba la îndămână . 
Şintr'o săptă-mână ; 
Earii de nu tei păzi, 

Chiară într'o qi 
Multeii audi ;
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Şi de'i dice : lasă-mă& să te lasi— 
O s'o păţesci şi'ntr'uni ceasi. .(1) 

(1) Acâstă sublimă orațiă noi amă audit'o în Basarabia de la 
bătrânulii boerii Vasile Cristea. Lipsa menţiunii despre Muscali 
demonstră, că ea este anteri6ră secolului XVIII; eară presința 
Nemţiloră se pare a face o allusiă anume la epoca lui Mihai Vi- 
tezulă şi a lui Răzvani. Cuvântulă «orațiă» este o curi6să moşte- 
nire Juridică de Ja Romani, care a remas în limba nâstră fără 

-a adopta obicinuita finală ciune. Până acumii ne-ai fostă cunoscute 
numai «oraţiile» de căsătoriă, adecă «oro uxorem,» după espre- 
siunea lui Terentius; orația însă, pe care o dăm aci, este cu to- 
tulă politică. In privinţa formei, confrunteză-o cu acea publicată 
-de D. Fundescu, în Calendarul luă Wartha pe 1866 p 86—89,. 

B. P. Hajdeu
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- PACALITURI ȚIGANESCI



  

NICI ELU, MICI EU 

Uni ţigani, ducându-se la uni popă să se spovedâscă, 
dupe ce a spusii tâte păcatele, popa i-a disi : 

— Rău ai făcută, nelegiuitule! N'o să vedi nici uă 
dată fața lui Christos ! 
— Dacă noii vedea ei faţa lui, n'o se vâdă nici eli 

p'amea, răspunse ţiganului. 

II 

SCUMPU, DER FACE 

Uni ţigani, fiindu poftitii de naşuli seii la masă,— 
care şedea peste trei sate,—cum sosi își legă €pa afară 
de unuli: din stâlpii tindei de la casă şi intră înăuntru. 
Masa era pusă şi pe ea o mulțimede bucate ţărănesci. 
Inst acelea, cari făceaii pe meseni să se uite mai cu- 

jindi la ele, eraii icrele negre. 
Țiganuli, cum le văgu, tăbări pe ele. Bietul naşii ve- 

dândii că finulii seii are să le isprăvâscă mai nainte de 

a gusta din ele, îi dise: 

— Mai poftimi şi ain cele lalte bucate, fine. 
— Lasă, naşule, răspunse ţiganulii, că suntii bune şi . 

astea. , 

— Sunti scumpe, fine: uni galbeni ocaua.
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— Fiă că face! dise țiganulii, grăbindă bucăturile. 
Dacă vădu nașul că nu pote s'o scâţă la cale cu țiganulă în nici uni felii, învăţă pe uni omu se desle- ge şi se dea drumuliă epei, şi apoi să-i spue c'a scăpată, credândi că astă-felă va apăra de lăcomia ţigănâscă 

sârmanele icre. 
Așa se şi făcu. 
Omulii dete drumulii epei şi veni de spuse ţiganului ca scăpată. Țiganulă, audind acestă îmtâmplare, puse mâna pe unii codru de pâine și în cei Valtă mână luă icrele ce mai rămăseseră pe taleri şi o reteză d'a fuga dupe pă, strigândă : 
— Scumpi, dir face ! 

III 

ȚIGANULU PĂCĂLITU DE ELU SINCURU 

Murindă muma unui românii şi făcendă pomană, chiămă şi pe ună țigani la masă. Țiganuli însă veni mai în urmă, cândi se sfirșise bucatele şi remăsese numai nişte z6mă de la varza cu carne, 
— Na mă țigane, dise românulă ; mănâncă şi tu z6- ma ce a mai remasi, că multi îi plăcea r&posatei biaiă mamă. ” 
— Bine romănico, dise țiganuls, ?mi o făcuşi ! No da Dumnedeiă se moră mama şi să te chemiă și ei la pomană toti la urmă, şi Să-ţi dau totu astă-felă de bucate. 
Par'că disese întruni ceasă râu! Peste câtă-va vreme muri şi muma ţiganului. Atunci, dupe făgăduială, țiga- nulă chiămă şi pe români; însă la urmă, cândă numai 

rămăsese nimici.
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Voindi să-lă păcălâscă toti cu vorbele s€le, ţiganuliă 
îi dise: 

— Aoleo, româvico ! Veniși târdiii, veniși târdiu ! Na 
mai rămasă nimici! Dar mănâncă și tu astă baligă de 
vită, botezată, ce este colea lângă gardă, că multă îă 
plăcea reposutei biată mama ! 

IV 

FIĂ CE SPUI TU, SE NU FIĂ CE SCIU EU 

Uni ţigană își luă măgarul și plecă să aducă lem- 
ne. Trecândii pe-o potecă, vădu pe marginea unei pră- 
păstii uni stejarii de o grosime și de o înălțime forte 
mare. 

— P'acesta să-l taii, gise ţiganulă! Din elă poti 
se argii o sută de dile, 

Apoi legă măgaruli de stejari şi începu se taiă la 
rădăcina lui. Stejarului fiindă forte mare, şi povârnitii 
pe marginea prăpastiei, îndată ce rămase în câte-va 
ăşchii se rupse și cădu cu unii sgomotii mare în pră- 
pastie, târândă şi pe măgarii cu elă! 
— Bre! bre! Dise ţiganulii uitându-se dupe măgari și 

fiuerândi ! De trăia tata până astă-di, vedea şi el mă- 
garu sburândiă !! | 

Vădendii că măgaruli nu se mai vede, bietulii țigani 
plecă cam tristă acasă. Dar pe drumi întâlnindiă pe uni 
românii vecinii ali seii, îlă întrebă: 
— Măi, românico ! n'ai vădută măgarulii mei ? 
— Ba mi se pare că era la tine în Dătătură, 
— Piă cum spui tu, dise țiganulii făcându-și curagiii, 

se nu fio cum scii es!
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7 

SĂRACA PĂȚITA, MULTU E PRICEPUTĂ 

O coc6nă trimese pe feciorulă seii. ce era țigani, ca 
se c6ră struguri de la vieruliă viei vecine. Țiganulii, fără 
a mai cere la vierii voe, intră în viă şi luă singuri stru- 
guri. Vierulit vădându-lii, îli întrebă: cu a cuf voe al 
intrati în vie ? | 
— Cu a cocânei, stăpâna mea, dise ţiganulii. 
— Apoi fiindă că ai intrati şi fără voia mea, dise 

vierulii, stai se-ți daii şi ceva de cheltuială. 
Și îndată îlu umâă de pără şi începu se-lii târnu- 

iască până ameţi. Cândă scăpă bietulii țiganii din mâi- 
pile lui, se opri tocmai în camera cocânei. 
-— Dar ce-ai păţitiă, țigane, de ai veniti fără struguri 

Și cu capuli aşa sbirlită ? îl întrebă cocâna, vădândulii 
în asemenea. posiţiune. 
— Păi ves-că m'a hă, cocână. 
— Ce te-a hă, mă? 
— Ma hi! 
— Te-o fi bătuti, ţigane, dise o mosafiră ce era d 

faţă, 
—. Vai! săraca păţita, multi e pricepută, strigă de 

dată ţiganului! 

VI 

PEU NAȘULE, N'AM FURATU-O 

Unii țiganii ducea o gâscă la naşuli sei. Pe drum: 
găseşte o €pă streină şi încălecă pe ea, dicându gâștei, 
— Vegi bălaio, se nu spuila nașului cum faratu &pa 
Ajungendii la n'aşuli, țiganuli dete gâsca; ră elt 
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dete drumuli între cele alte. Cum se vădu între gâște 
streine, ea începu se gâriă ; ră țiganulii, credând că 

gâsca spune în limba ei despre pă, începu să se în- 

chine, dicândi : | 

— Deii, nașule, n'ami furatu-o; ami găsitu-o în 

drumi. 

VII 

ANAFORA MIȘCOTE 

Unii ţiganii, otărîndii şi elii să se grijâscă, ca să se 
facă bunii la Dumnedei, trimitea în tâte dilele pe fiuli 
seii la paracliserulii bisericei din satii să-i aducă ana- 
foră. Paracliserului urându-i-se să fie necăjită în tote 
dilele, prinde o dată unii gărgăune şi îli dă danciului 

celii micii se-li ducă la tată-seă, dicându-i: 
— Na ; ţine bine; se nu strîngi că mâre; nici sănu 

lasi că sbâră din mână. Asta este anafora mişcote, care 
se dă numai la Gmenii ce ş'aii ispăşitii păcatele, şi cum 

iuao se sfinţeşte. | 
Dănciuculii, cum o priimi în mână, o reteză d'a fuga 

către tată-seii, căci îli mucşa gărgăunele de mână; și 
„m se apropie de casă începu se strige : 

— Tateo! tateo! Cască gura că'mi a găuritii anafo- 
„_anişcote mâna | 

Tată-seii căscă gura, îndată şi elu îi aruncă gărgău- 

te înăuntru. i 

VIII 

DE, FRICOAS'0, CĂ EȘTI CU MINE. 

Uni ţigani plecase la naşulii sei, ce şedea în altii 

> “4, cu o traistă, ca se ia puţini mălaiii. Pe drumă 
- 6
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înoptândii şi intrândi în niște porumbiști, i se făcu 

fuică. Ca să-şi facă curagiii, neavând cu cine vorbi 

vorbia, cu traista: : 

— De fricâs'o, că eşti cu mine, dicea elii! Nu-ţi fie 

frică. Etă colo, pawvc'ară fi singură ! 

Mergândii mai departe, frica se mărea cu crescerea 

întunecimei. Toti i se părea că vede pe cine-va înain- 

tea lui. De frică, şi ca să. sperie pe celii ce i se părea 

că-lii vede în porumbişte, începu se cânte cu glasi tare: 

«P'o vale adăncă 

«Vine ţigănimea, tâtă.« 

IX 

DE ME RUGAM DE 40, PE CALU CĂDEMU 

Unii ţiganii voia să încalece pe 6pa sea, dar nu pu- 

tea. Se rugă de sântuli Ilie sălii pue călare, se opinti 

dar se ridică numai puţinteli. Se rugă apoi de sântulu 

Nicolae, dar nici acesti sânt nu-i ajută mai multi de 

câti celă din tâiii. 

— Stai, dise ţiganului necăjitit, că sciii eit de cine să mă& 

rogi acumu! Ami să mă rogii de cei 45 de muce- 

nici că ei ai mai multă putere —Sânţi 45 de mucenici 

adaose ţiganulii ; puneți-m& pe 6pă că vă dai o lumânare 

de 9 parale, la toți. 

“Se opinti ţiganulii şi d'astă dată, cu mai multă pu- 

tare, şi sări toemai dincolo peste €pă 
— Ei, istoria dracului! strigă ţiganulii; de mă ru- 

„ami numai de 40, pe 6pă cădemi! 

X 

CIOARA MOARTA 'N DRUMU. 

Unii ţigană vede o ci6ră pe uni arbore, 
= Ce pasere st fie asta? die elii. Să-i qicit cidră,
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"mi e că sbâră şi dă pe tica de ocară! SE "i dicii mai bine: 
„„Porumbos, popos 

„Cu cioculă coviltiros, 

„Cu e6da iataganos. 

Tocmai atunci trecândi unii vânătorii p'acolo, trage cu 

puşca în ci6ră și o omoră. Țiganuli, cumit.0 vădu că a 
cădutii josi mârtă, se apropie de ea şi începu să&o je- 

lescă astu-feiă : 
„Săraca ceva, 
„Cum te-a omorâtă cineva! 

„Ei scih cum te chiamă pe tine; 

- „Dar mă păcălescit pe mine! 

| XI 

CUM A REMAS ȚIGANULU DE RIÎSU ȘI DE OCARA 

Uni români, ună turcii şuni țiganii se duseră la 
Dumnedeii să câră câte-ceva. 

Intră mai întâii turculu, 

— Ce vrei tureule ? îlu întrebă Dumuedei. - 
— Bine Dâmne! 
— De bine să fii. 
Intră românul. 

— Ce vrei române ? îli întrebă Dumnedeii. 
— Bine Dâmne! 
— Binele Pa luati turculi. 

— Dariă ei? 
— Darnicu să fii. 
Intră ţiganuli. 

— Ce vrei ţigane? îlu întrebă Dumnedei, 

— Bine, Dâmne. 
— Binele Va luati tureuli. 

— Dară eu ? 

— Darulu Pa luati roiânală,
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— Ce îsii și ocară o mai fi şi asta, Domne! dise 
țiganulii, dupe cese gândi puţinii şi se scărpină în capă. 

— De risii şi de ocară să fii, 

XII 

PUȘCA ŞI SCROAFA 

Unii românii furândii o scrâfă şi ună țiganii o puşcă, 
fură prinşi şi duși la zapciii. Aducăndi întâiă pe ro- 
mână să-lii cerceteze, țiganulii se puse la nșe s'asculte 

ce spune românulă ca să scape. 
— De ce ai furată scrâfa, Marine? îlă întrebă zap- 

ciuli. 

— Nam furat'o, cocâne, păcatele mele ! Dei, uite amii 
crescutu-o eii de mică, de cândă era d'o schi6pă! 

Îlă credu şi-i dete drumuli. 
Chiămă şi pe țigani. 

— De ce ai furatii, ţigane, pușca? 
— N'amii furat-o, dei, boerule, n'ami furat-o! Amiă 

crescutu-o eii de mică, cândi era d'o schi6pă! 

XII 

TOCMAI PE TOCMAI 

Se încinse o dată o bătălie între o sută de țigani și 
o sută de tătari; tătarii daii cu puscele și ţiganii cu 
măciucile. Cumii se tâmplă că unii țiganii aruncă o 
măciucă și omori unii tătarii. 'Tătarii se “'ofuriară maţ 
+6 şi omorâră nouă-deci şi nouă de ţigani. Alii o su- 
telea se făcu și elă mortii şi scăpă. 

Ducându-se într'ună satii, unii românii îl întrebă : 
— Ce-aţi făcută cu tătarii, țigane ?
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— Ia! ce să facemii ? Nici ei nici noi! Tocmai pe 
“tocmai, românico: de la ei a muritii unuli și de la noi 

3 remasti unulii. “ 

XIV 

DOUE-DECI DE GÂȘTE 

Unii boeni avea dou&-deci de gâşte şi trimitea toti- 

A6-una unii ţiganii cu ele să le pască. Boerulii însă a- 

vea. obiceii de număra gâştele de câte ori pleca şi ve- 
nea ţiganului cu ele. 

O dată ţiganului tăe una şo mâncă, 

Cândii le numâră boerulii găsi numai nou&-spre- dece. 
— Măi, ţigane, dise boeruli; gâştele suntii numai 

nou&-spre-dece. 
— Nout-spre-dece, boerule ! 

— Pi erai dou&-deci, mă ? 

— Ba două&-deci boerule! 
— Păi suntă nou&-spre-dece ! 
— Nou&-spre-dece, boerule. 

Vădândi boerulă că nu se "'nţelege cu ţiganulii, chiă- 

mă dout-deci de ţărani din sată şi-i puse se ia fie-care 
câte-o gâscă, 

-  Unulii remase cu mâinile gâle. 
— Vedi, măi țigane, dise boerulii, că toţi ţăranii ai 

câte o gâscă, numai ăsta alit dou&-decilea n'are! | 
—- Apoi, batăli mama lui Dumnedeii, câudi erait 

igâştele grămadă de ce nu s'a repedită să ia şi eli una? 

XV 

'ȚI-O DA CELU DE SUSU 

Unii țigani Şunii românii, furând unii boi, se duseră 
amânduoi s%li jupbiă.
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— Măi, țigane, dise românulii; tu pădesce colea în 
potecă că ei mă duci să&lă jupoi în crîngi. Vegi cânâiă 
0 veni cine-va simi flueri | 

— Bine, românico, bine! 

Vădendi țiganulii unii omii uitându-se în tâte părțile, 
începu să-i strige : 
— Măi! ăli boii brzii-bărlo-brâzii cauţi-? 
— Ala mă, țigane. 
— Încolo săli cauţi, dise ţiganulă, (arstândi spre 

altă parte) încolo, încolo; numai încolo (arătând la 10- 
culii unde era boulă) să nu'lă cauţi că Lamii căutati şi 
ei ; nu e acolo. | 

Păgubaşulii se duse dreptii unde-iarătase ţiganulii să 
nu se ducă și gâsi boulii. Se duse și ţiganulii dupe eiu 
şi apropiindu-se de cel care "lă jupuia, începu să-i fAu- 
ere la urechiă strigându-i : 

— Avelit păgubaşulii mo! 
Prindendu-i păgubașulu îi duse la zapciă, 
Pe drumii românulii dise ţiganului : | 
— MĂ), ţigane, tu ești prosti; nu scii cum s& vor- 

beşti zapciului; să mă laşi pe mine şi tu să te urci în 
podulii casei şi să asculți. 

Românulii intră la zapeiă cu păgubașuli, “și ţiganului 
se urcă în podi. 
— De ce ai furati bouli ? întrebă zapciulă ; de ce 

Pai omoritu ? | 

— De, cocâne, păcatele mele, sărăcuţii de maica mea 
Dâmne ! nu Pami omorătă eii...... aşa Pamiă găsită. 
— S&li plătesci, hoţule ! | 
— Namii parale, dei, cocâne! Lo plăti celt de sussi ! 
Țiganuli, credândă că qice săli plătâscă eli, strigă 

din podi: 
— Ba amândoi sălii plătimii, că eă păzemiă şi tu jupuiai!
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XVI 

VORBĂ SE FIE DE'MI O LULEADE TUTUNU 

Uni țigani n'avea tutunii. Cum să facă elii să câră 
1a unii românii, pe departe, să nu'lii înțelâgă ? 

— Măi, românico, dise eli; mai trăesce 6pa care a 

muritii astă vâră la Crăciună ? 

— Eşti nebunii, ţigane? Cumii o să mai trăscă dăc'a 
murită o dată? ' 
— Vorbă să fiă, dă-mi o lulea de tutunii! 

XVII 

AVEA ORI N'AVEA 

Uni ţiganii murise, şi, ducândulii la grâpă, nevasta 
lui îlii jelea aşa: 
— Aoleo! aoleo! Ce bine mă 'ngrijea,! Ce bine mânca! 

Cine să-i pârte căciula acumi ? 
— Avea fă, ori mavea ? o întrebă unulă, 
— Ba mavea; darii avea de gândii să-şi ia! 

XVIII 

D'AR FI "N VISU 

Unii țigani visă într'o n6pte că-i a mâncati lupii 
âpa. Se sculă de diminâță şi vădu că este în coşarii. 
Into di, fiindi într'o pădure, lupii îi mâncară 6pa de 
faciă cu eliă. 

„ Ţiganulă puse mâinele la ochi şi o reteză da fuga 

acasă, strigândii : 
— Darii fi ?n visă ! D'ari fi ?n visă!
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| XIX 

CE VENTU BATE! 

Unii boerii trimise pe unii țiganii afară s€ vâdă ce 

vânt bate, ce timpii este? 

'Țiganulii, în locii să 6să afară, nemeri întruni du- 

lapii. Puse mâna înnăuntru şi dete de brânză. 

— Aoleo, boerule! dise ţiganulii, intrândi în casă: 

afară e întuneric besnă şi mir6se-a brândă. 

— Dârii ce vântii bate, ţigane ? 
—  Criv-austru-băltărez-muntean ! 

XX 

O SE'LU BATĂ DUMNEDEU 

Unei țigance murindu-i unit copilă, cândă îli ducea 
la gr6âpă îl jelea aşa: 

— Aoleo! aoleo! Par'că "li vădu că se duce 'm Raii, 
şi o să-i dea Sântulii Petre cheile raiului pe mâna lui, 
şi el fiindit micii o să le pârdă, şi perdându-le o săli 

bată Dumnedeii pân” lo lua draculii!
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Pe poduri ferecate _ 

Treci mii nenumărate, 

Și le taie capetele, 

Şi le schimbă numele? 
(M6ra) 

In pădure născui, 

In pădure crescui, 
In orașii m'a adusi, 

Cercei de urechi 'mi a pusi ? 
i (Cobiliţa) 

Șerveţelii învărgatii 
Peste mare aruncati ? 

(Curcubeul) 

Susii tună, josii răsună, 
“Ciorile s'adună? 

(Biserica)
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La capi peptene, 
La spate seceră, 

La midlocii pepene ? 
(Cocoșulii) 

M'a trimesii dâmna de susii ia cea de jos 
Să ţesă pânza făr'de rosti? 

(Giamulii) 

M'a trimesii domna de susi : 

La doamna de josii, 
S5 câsă cusătură 

Fără neam de tivitură ? 

(Hârtia) 

Câmpul albii, oile negre, 
Cin'le paşte le cunşte? : 

(Cartea) 

Susii tună, josii r&sună 

Şi la midilocii horă? 

(Putineiulă) 

Două fete ce portii salbă, 

Una nceră ş'alta albă, 
Ne 'ncetati se toti gonescă 

Şi în veci nu se sosescii ? 

(Piua şi nâptea) 

Ce e dulce şi mai dulce 
Şi pe taleri nu se taie ? 

(Somnulii),
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Este unii moșii bătrânii tare, 
Duce o miă araci în spinare ? 

(Ariciulii) 

Ami unii grajdii plină cu cai roşii, 

Cândii bagi pe negru 
Ji scâte pe toţi afară? 

(Cărbunii din sobă şi cleştele) 

Sâcăita vai-de ea, 

Ş6de 'ntrunii vârf de muia? 

(Aluna) 

La margine de crîngi 
Două blăni de blidi, 

Lângă dou blăni de blidi 
Doui luceferei, 
Lângă doui luceferei 

O mâră ferecată ? 
(Sprincenile, ochii şi gura) 

Găinușe ciușe 
Trece prin cenușe ? 

(Lmleaoa) 

Naltii ca casa, 

Verde ca mătasa 

Amarii ca fierea, 

Dulce ca mierea ? 

(Nuculi)
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Ce şâde în apă 
Şi nu putredesce ? 

(Limba) 

Ce şâde în apă 
Şi nu se udă? 

(Umbra) 

“Ce nu suntii trei în lume? 

(Scară la ceri, 
punte peste mare 

şi fierulii măduvă nare) 

Susti copae, 

Josii copae, 

La midiloci 
Carne de 6iă? 

(Scoica) 

Ulcelușe unsă, 
In burueni ascunsă ? 

(Epurele) 

Uite-v! Nu-e? 
(Scânteia) 

Căciula fârtatului 

Pe marginea satului ? 

(S6rele) 

Ce lucru este în tâte 
Şi fără elu nu se pâte? 

(Numele)
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Fii wamu din natură 

Nici limbă, nici gură, 

Dar spui la ori care 

Cusurulii ce are, 
Și nu se mâniă, 
Ci va să mă ţiă! 

(Oglinda) 

In pădure m'amii născutii, 
In pădare ami crescuti, 
Şi "n oraşiit cândi m'a adusi 
Judecătorii amii fostii pusii ? 

(Băţulu) 

La trupi suntii ușorii, 
Fără aripi sborii, 
Dari ei nu sunti norii? 

(Gânduli) 

Trupulii îmi bagă în casă 
Şi capului afară mi lasă? 

(Caiulii) 

Patru fraţi, gemeni născuți, 
Toti îmbrăcişaţi crescuţi, 
Ori cândii îi vedi la unii loci 
Iuveliţi întrunit cojocit ? 

(Mieduli de nucă) 

Ce hiară încoronată 
Umblă cu gura căscată, 
Şi numai cu limba rimă, 
Toti răstornă şi dărimă ? 

(Pluguli)
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Trupul, capulii 'mi e totă una; 
P'unii piciorii stai totii dâuna; 
Cămăși amii nenumărate - 
Și le porti totii "'mbrăcate ? 

i (Varza) 

“Suntii albă sulemenită, 
“Şi urâtă şi iubită: 
Vara nu vorii să mă vagă 
“Şi 6rna mă "mbrăţişdă ? 

(Soba) 

“Ce A6re e mai frumâsă 
Şi bărbaţii o mirdsă, 
Numai lorii e drăgăstâsă ? 

(Femeea) 

Bii la ori ce casă 
Suntă slugă al6să; 
ki pe ori şi cine 
Intîmpină cândi vine ; 

Cândi plecă afară 
Ri îlă petreci ră ? 

(Uşia) 
Buturugă uscată, 

O ridică încărcată 
Şi o dă josii descărcată? 

(Lingura) 

De iute ce suntii trei abia mă ţină; 
Din nasuli mei curge miere şi venini; 
-Glasii nu ami, dar să strigi, cândă sunt pusi, 
M& aude răsăritii şi apusă ! 

Ei lumea o iîmpăciuescii şi îmvrăjbesci ; 
Eu pe toți îi bucurii şi îi necăjesci.! 

(Condeiulii)
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Ce pomii e acela care 

Stă cu ramurile sale 
'Tâte plecate la vale, 
Şi vinele, rădăcina 
ÎN stat în susă cu tulpina? 

(Omnli) 

-Ce nodii cu gura se 'n6dă 
Şi cu mâinele nu se desn6di? 

(Cununia) 

Dioa în plimbare 

Merei m& pornescil ; 

“Nâptea mă pună 6ră 
Casa să păzescii ? 

(Brâsca. de la uşe) 

-Cândi intru d'o dătă 

Umplu tâtă casa! - 

Diua 'mi e ruşine; 

Nâptea, vădii mai bine? 

(Lumânarea) 

Subti pădure grămădită 
Şede lumea învelită ; 

Diua de sâre fugită, 
“Nâptea du lună pitită? 

(Casa) 

“Este-o fată buburâsă 
:Şede cu vodă la masă 

(Strugurelii)
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M'a trimesii dâmna de susii 
La dâmna, de josii, 

Săi dea vină şi rachiă 
Toti întruni burii. 

(Oul) 

D'aică pân' la munte, 
Toti zare mărunte. 

(Stelele) 

D'aici pân” la mare 

Toti funduri de căldare. 

(Moşor6ele) 

Biserică întruni picioră, 
Ghici ciuperca ce e? 

(Ciuperca) 

La capi pajere, la spate seceră 
Cocoşu e, nătărăule, 
Ai priceputii măi, boule ? 

(Cocoşulii) -



  
NOI IE



NOTTE 
Domnul Marinescu, unul din bărbaţii cari s'ait o- 

cupată peste Carpaţi mai multă cu literatura populară, 
a publicatii în Albina din Pesta de la 19—21 Februa-. 
rie 1871 următârele notiţii prin cari dovedesce afinitatea, 
basmelorii n6stre cu Mytologia veche. 

  

DESCOPERIRI MARI 
ÎN POVESTELE (BASMELE) ROMANILORYU. 

A trebuită să dai unii nume strigătoriii: «Descope-- 
riră sari,» următ6relorii publicări, pentru ca să atragă. 
atenţiunea şi a acelora din onor. publică, cari nu aii 
datina de a citi «Foişidra» şi preste toti atențiunea 
intiliginţei n6stre, literațilori români, asupra povesteloră. 
poporului românii. | 

Popsrele cari făcură ântâiulii pasi în literatura lori, 
și-au adunati povestele lori ca lucruri naţionale de mare 
preți. 

Românulii — ca şi în tâte — și într'acestă privinţă, -
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omii tardii — a făcută prea puţini, de și Românulă 
e poporulii cehi clasici din Oriente. 

Dincâci de Carpaţi, D-lui B. Em. Stănescu, (astădi 
Mircea) a începutii a culege poveste populare şi sub ti- 
tlu de «Prosa populară», în 1859 a pubiicatit câte-va; 
—dar de atunci şi-a perdută t6tă energia. (A porniti 
după altele. Red.) | 

Dincolo de carpaţi, D-lui 7. 0. Fundescu a publicat 
o broşură de „Basme, poesiă, păcălituri, în anulii 1867 
promiţândi continuarea. 

Intre cele 12 poveste publicate de F. suntii câte-va 
de interesi mitologicii şi istorici pentru români, inte- 
resă de care nici n'aii visată românii până acuma. 

D-lii Fundescu şi-a ar&tatii oputile ministerului de 
instrucțiune din Bucuresci, ministerulăi a denumiti o 
comisiune din D-uii 7. Văcărescu și B. P. Hajdeu; 
aceștia dai opiniune bună, şi opurile D-lui Fundescu 
faci o cale dadarnică pe la Ministeri, pentru că e si- 
litii apoi să şi le tipărâscă însuşi. Săraca Românie li- 
beră ! de liberă şi liberală ce esci, românii încă nu. a- 
junseră aşi culege poesiile și povestele poporale, 0 vis- 
tieriă dintre cele mai mari a unui poporii, și deosebi a 
româniloră clasică ! 

Guvernulii e români, dispune de milisne şi mili6ne— 
dincolo peste Carpaţi, esistă şi academie de sciinţe, 
etc. şi—nu se face nimica; dineâce—încă avemii două, 
cu a Bucovinei trei asociaţiuni pentru cultură Şi lite- 
ratură, fără să fi făcutii vr'una ceva în acestii ramii, 

Ne condamnămii înşine la neactivitate şi totuși pre- 
tindemii să progresămi. 

După acestă posomorită întroducere voiii lua dea rân- dulă povestile de interest ale D-lui Fundescu, 1) le voit 
1) Se află în Sibiă la filtseh cu 1 |. şi 80 cr.
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împătăşi în estrase scurte şi precise, şi voii face no- 

tele mele, ră la capătii voii aduce tâte la legătura, ce- 

o aii între sine. 1). Ă 

POVESTEA |. 

FATA DIN DAFINU 

O împărătâsă a remasii însărcinată (grea), și copilulii 

înaintea nascerii cu 6 septămâni a plinsii în păntece: 

şi ea i-a is: să tacă, că "1 va da bani mulți, calu cu 

aripi, arme și pe fata împăratului vecinii, d6ră fiindu-că 

copilulii nu tăcu, i mâi p'omise pe Sanda Lusandra. 

fata frumâsă dv peste 9 țări şi 9 mări, şi atunci co- 

pilulu tăcu. 

Cândii se ridică copilulii, ceru pe Sanda Lucsandra 

dâră mumă-sa "i spuse că Sdnda Lucsandra nu e pe lu-- 

me, ci "i promise altă fată de împărații; însă copiluli 

nu primi ci a plecatii s& caute pe Sanda Lucsandra. 

Se duse şi într'o câmpie frumâsă cu flori, şi udată. 
de un rîuleții, află unii dafinii verde, și-și puse cortulu. 

sub elii, și de locii audi vorbe din dafinii, și pe urmă: 

eși o fată frumâsă cu părul de auril. 
Eli îi declară amoră; se amoresară şi adormiră; — 

când s'a deşteptati şi e sculatii feciorul, lăsă uni 

mănunchiii de flori în braciuli fetei şi se duse până dede- 

de unii palatii de aură și de topază, și aci întrebă pe 

unulii că unde şâde Sunda Lucsandra? 

1). Esplicările le basezii pe: «Meyers Neues conv. Lewikon»,-— 

pe « Volistândiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen»— 

Stutigart 1836; — pe «Die Gâtterwelt der alien Volker», Ber-- 

lin 1854, și pe alte opuri mai mici.
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Era tocmai Domnuli palatului şi fiindii-că "li vădu 
frumosi şi avea şi elă fată, îi spuse că Sanda Luesan- 
dra e fata sa.—'li duse 14 ea, şi feciorul peţindu-o, 
“a re'nturnații cu ea să se cunune acasă. 

Intwaceea, fata din dafin s'a tredită și vădându-se 
înșelată, vru se intre în dafin, d6ră acesta n'o priimi. 
Plecândă pe drumii, -se întălni cu ună călugării, schim- 
bară hainele, și grăbi către o căruţă care venea-—co- 
pilulă cu prefăcuta Sanda Lucsandra, Călugărulii, (fata 
din dafinii,) dă vorba; împăratulă îlă întrebă, şi elu po- 
"vestesce tâte, apoi îlă ia în trăsură, şi lă duce la pa- 
latulii sei, 

Ia diua cununiei călugărulă sa spănduratii însă îm- 
peratulă îli află, îl tăiă frănghia şi aci cunâsce căe 
fata din dafină, şi Sanda Lucsandra adevărată, şi se 
cunună cu ea, âră pe S. L. cea falşe o trămite îndă- 
rătă la tatălă sei. 1) 

1) Dafină, în limba nâstră însemnă ună arbore, — grecește şi 
-agi în botanica «Daphne», unele soiuri « Daphne Laureola,» nem- 
ţesce: Lorbeerbaum ; de aci în Banată «runda de lorbanu». 
In Francia e o prorinciă «Dauphine. 
„Apollo a iubită pe Daphne, fata feumâsă a rîului Penesos 

“în Tesalia; însă ea nevrânaiă a sci de ambrea, lui, Apollo 'şi spune 
originea de la Zeus; fata nici atunci n'a voită a sci de elii ci — fuge ; Apolo p'6că după ea, în câtii ea îi simte bârea pe grumadi, 
şi ea strigă pe tatăli-seă ca so strămute, şi se scape de Apollo 

Tatălă seă îi vine într'ajutoră şi delocă sa făcuţi serţă pe 
peptulă ei, 6ră din pără s'a făcuti frunde, din mâini crenge, şi 
din pici6re rădăcini, şi aşa a stati ca ună arbore — Dophne şi 
Apollo i-a sărutată frundele. (Vollmer în fabuba, 23 înfâţişegă 
tipulă Dafnei). 

Peneios a fostă geu de rii în Tesalia, născută de la nirafa 
Kreusa. Peneiosă a avută fete pe Daphne, Kyrena, Stilbe. Intre Pleiade încă se află o Daphne, ba încă una şi între nimfele tru- +m6se ale Dianei. |



DESCOPERIRI MARI 185. 

Apollo are comune de Daphnaeos, şi Diana de Daphmaea. 

Leucippus, feciorulii lui Oemans, regelui din Eiis, a fostii ri- 

valulii lui Apollo pentru Daphne. După mitologia lui Yolimer: Iu 

Antiochiă se arâtă Daphinulii, carele căndă-va a fostii fată frumâsă- 

Acesti arbore a fostă plăcută lui Apollo pentru aceea elă se 

numesce şi Daphnaeos. 
Nimfele la greci şi la romani suntă ființe Semidine, cari locu- 

escit în rîuri, arbori, dealuri etc. Cele diu arbori se numesc 

«Dryade», aşa dâră fata din dafină e Driada. 

A doua persână din poveste e «copilulă să feciorulă de împă- 

rată», fără să se numâscă cu nume. A treia persână e împărătesa,.. 

Peciorulă e Apollo, impărătes» e Leto, (Latona), mam'a sa, 

care fiindii însărcinată de Zeus, a ajuns la Peneios, deulă de riă, 

ca să'i dea, loc de nascere, de 6re ce Juno o persecuta, și Pe- 

neios i-a dată locă pe insula Delos, undea născutii pe Apâllo şi 

pe Diana. 

Apollo totii de o dată e și deu de sore. Sârele ?nainte de re- 

sărire trămite radele sâle, semnele de viaţă ; aşa Apollo "nainte 

de nascere a plâvsii în păntece, şi mama sa i-a promis ealulă 

cu aripi (Pegasos,) care şi alt cum e calulă lui Apollo. 

Acesti Apollo se identifica cu Felios, adică cu însuşi sorele. 

In povestele nâstre se identifică cu Făt Frumosă, pe cum voii 

documenta în povestele următâre. 

A patra persână din poveste e Sanda Lucsandra. 

Ta acâstă poveste, actulă ei nu se lovesce cu mitului vechii, ca 

aiurea, şi pentru aceea aci voiii ar&ta numai enticitatea ei şi de- 

ducerea numelui «Sanda Lucsandra». 

Yassandra a, fostii una din fetule cele mai frumse ale regelui 

Priam din Troia; după Homerii era frumâsă ca şi Aphrodita de 

aurii ;—la cuprinderea Troie, regele Agamemnon şi-a făcut'o de 

sclavă, şi a dus'o acasă la sine. - 

Apollo a iubită pe Kassandra şi pentru ambrea, acesta—după 

Pausanias—în Leuctra isa ridicată o templă și statua, şi aci s'a 

chiemată şi Alexandra. Mormântulit ei se dice a fi între ruinele 

de la Mikenae. 

În altă poveste voii dovedi mitul lui Apollo cu Kassandra 

multi mai desvoltatii; aci gicii numai atâta, că Kasandra e iden- 

țica cu Leuctra Alexandra, şi aQi e identica cu «Sanda Luesan- 

dra» dia povestea «Fata din Dafin». 

Etă povestea romană, de pe timpulă Troiti, adecă de 3300 de 

ani! Etă fontâna pentru mitologia daco-romană,



POVESTEA |. 
FETU FRUMOSU CU PERULU DE AURU 

A fosti odata într'o pustie uni pusnicii, şi petrecea 
singuri între fârele pădurilori, şi acestea i se închinaii. 
Inti”o qi ducându-se la marginea apei ce gurgea pe lângă 
coliba lui. vădu pe apă unii sicriă (0 ladă), şi audi glasii 
dintr'ensuli. Pasniculii scâse sicriulă şi află unii copil 
de vro două luni, cu scrisâre la grumadi, din care se 
vedea că copilul e de fată de împărati şi e aruncati 
în apă. 

Pausniculă voia să-l crâscă dârii nu avea cu ce, şi 
rugându-se lui D-dei, resâri o viță de viă cu struguri 
și copilul mănca.— Când a mat crescuti copilulă, pus- 
Diculă l'a învăţat carte, se adune rădăcine de hrănită, 
şi a vâna.1) - 

Into qi pusniculi spune copilului că elii o să moră, 
și îi spune întâmplarea cum Pa aflată pe apă, şi apoi 
(ice copilului, s€ nu se sperie căndi va veni uni lei 
ca st-lii îngrâpe—l)e moştenire lăsă copilului unii frâu 
de calii, şi cândă îlă va Scutura, va veni uni cală cu 

„aripi, —şi "li va învăţa ce să facă,
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Calulă "li învăţă să mergă a locui de acu între 6- 
meni; pentru acesta »opilulii scâse din urechia calului 
ună rândii da haine, şi să duse întruni oraşii. 2) 

Pe urmă plecară pe tărâmulă unorii trei dine, şi ca- 
lulii îlii sfătui să se bage slugă la ele. Binele "li pri- 
miră şi calulii spuse, că într”o casă aii dinele o baiă, 
unde la qi hotărîtă curge apă de aurii şi cine se scal- 

dă mai întâii capătă părti de auri, și dînele ai într”o 

casă 3 rănduri de haine ce le pădesci cu îngrijire 

Dînele plecară de acasă la o serbătâre şi diseră co- 

pilului, că în chilia cu baia s5 ui intre, însă copilul 

se scăldă și căpătă pării de aurii, și luândi legătura 

cu hainele, fugi de acolo. 

Cum sa, depărtată, casele se cutremurară, şi dînele au- 

dindii se renturnară, — şi neaflândii copiluli şi hai- 

nele, se duseră după elii, însă “li vădură că trece peste 

hotaruli lor. 
inele cerură să “și arăte părulii şi să le dea hainele, 

d&rii copilulii le reţinu pentru simbrie. 

II. 

Fâti Frumosii se duse în altii oraşii, şi se băgă 
slugă la gradinarulă împăratului ca să lucrede în gră- 

dină. Impăratuli avea 3 fete, şi de trebele împărăției 

uitase să le mărite. 

Fetele se vorbiră să ducă fie-care câte ună pepene 

şi să "li pue pe masa împăratului, şi impăratul întrebă 

pe sfatulă seii ca ce însemnâqă acâscă? Sfatulii spune 

că fetele lui sunti de măritată. 
Impăratuli dă de scire în lume că vreu să "şi mă- 

rite fetele ; vinii peţitori mulți ; pe cea mai mare o mă- 

rită dupe uni fecioră de împărată , şi merge totă
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cuetea de o petrece la casa sa.—numai fata mai mică 
a remasi singură. 

Atunci Feti Frumos chiămă caluli se îmbrăcă cu 

bainele numite «cămpulă cu florile» luate de la diue 

“şi încălicândă strică tâte în grădină, şi fata împăratu- 

lui ?lă vede cu prăulii frumosi, de pe ferâstră, 
Pe urmă se îmbrăcă în baine de argati și îndreptă 

pe cele stricate, şi cândii veni grădinaruli, totii vădu 
pagubă şi se supără . Fata împăratului bătu în ferâstră 

şi ceru flori de la grădinarulii şi ducânduile, "i dise fata 

se nu vateme pe argati, și "i dedu unii pumnii de galbeni. 

Mai tărdiii se mărită și fata a doua; Fătă Frumosă 
face €ră ca mai 'naiate și se îmbracă cu hainele «ceru 
cu stelele.» 

Impă&ratulii rândui o vânătâre, şi - scăpăndu de unit 
pericolii, ridică unii chioşci în pădure, şi la serbarea 
mântuirii chiămă pe toți boerii şi slujitorii, numai fata 
împăratului rămase acasă. 

Fâti Frumosii vădându-se singurii îmbrăcă hainele 
«cu sdrele în peptii, luna în spate şi doă lucâferei pe u- 

seri», şi încălecăndii strică grădina mai de totă. 
Grădinaruli cândi veni, a voitii să "li bată, însă 

fata împăratului îlii rugă st-lii ierte, şi dădu 3 pungi 
de galbeni. 2) 

III. 

Fata împăratului era toti tristă, şi nu voia se iasă 
din casă, şi împă&ratulă 0 îndemnă cu mai mulţi feciori 
-de împărați ca să se mărite îns ea nu voia. 

Impăratulii chiămă sfatulă și "li întrebă ce e de fă- 
cutii? eră acesta a respunsi, se cheme pe toţi feciorii 
de împărați şi pe toţi boierii, și pe care "li va lovi 
fata, cu unii mării de aurii acela se”! fie bărbati,
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Impăratulii iăcu, însă fata nu a loviti pe nimeni cu 

mărul. Atunci uni boierii dise că s& trâcă şi Gmenii 
“curții şi fata lovi pe argati cu măruli de aurii. 

Impăratulii numai de silă 'şi dădu fata după argati, 

şi pe urmă ca de milă ia ţinutii într'o casă mică, și 'şi 

bătea joci slugile de ei. 

IV. 

Fii de împărați, cari fuseră chiămaţi păţira ruşine 
se măniară şi începură resboiit asupra împăratului— 

Amândoi ginerii veniră în ajutori, şi Feb Frumosu 

trămise socia la împă&ratulii ca să-lii lase și pe elu la 

-resboii, dârii împăratulii may tare s'a măniată, şi după 

-multa rugare Pa lăsatii ca să care apă la 6ste. 

Plecândii cu toţii, şi Fei Frumos a porniti cu 0 
mârţâgă sci6pă, însă s'a 'nomolită cu ea în noroii 

şi a remasă îndărătul. 
Atunci veni calulii săi, elii se îmbrăcă cu hainele 

«cămpulă cu florile» şi bătu pe duşmani, apoi peri şi 

se duse la mărţâgă. Impă&ratulii credea că D-dei l-a 

trimesii ajutorii şi se mulţumise, şi întorcânduse vădu 

pe Făt Frumosă la mânțâgă, şi abia îl scoseră din 

noroiii batjocorindu-li | 

Se începe ali doilea resbelii; Făti Zrumosă face 

totii așa şi se îmbracă cu hainele «cerul cu stelele» 

—apoi se începe ali 3 resbeli, şi Fei Frumos repe- 

ţeşte tote şi se îmbracă cu hainele «cu sârele în peptă, 
luna în spate şi doi luceferei pe umeri». F&tii Frumosii 

se aruncă din munte şi trăsni între dușmani şi i tăiă 

ca pe oi. Impăratulii fiinâii de aprope, i dădu marama 

ca, să se lege la o mână ce săngera—-şi se întorseră 

cu toţii acasă.—?)
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V, 

Imp&ratulii cădu la bâlă grea de ochi. Doctorii și filo-. 
sofii carii citea pe stele nui putea ajuta; dâr uui b&- 
trânu îi dise în vis, că daca se va spăla la ochi cu: 
lapte de capră roşie, va vedea. 

Cei doi gineri plecară dupe capre roşii, apoi se duse: 
şi Fei Frumos, şi găsind le mulse, apoi se îmbrăcă 
în haine de ciobanii şi le eşi înainte. Cei doi ginerii 
cerură s6 le vândă lapte, pentru bani, dâră Fei Frumos 
ceru să i se facă lui robi şi să-i pue pecetea lui pe ei.. 

Ginerii se învoeseii, necredândă nici o urmare, și 
duci laptele la împ&ratuli, însă nu ajută nimiciă. 

Fata mică duce laptele căștigată de Feti Erumost 
şi în 3 dile împăratulă se însătoşegă. 

Impăratulă a dati ospeţii mare de bucurie, şi atunci 
Feti Frumosă scâte marama şi se arată că elă l'a aju- 
tatii în resboii, şi dovedeşte că ginerii “i sunti lui robi. 

Toţi poftiră să se arate în hainele frumâse și Pet 
Frumosi făcu acâsta, şi așa era de măndru şi strălu- 
citoră, în câtă la sâre te puteai uita dâr la eli ba. 

Atunci împăratul îi predete împărăţia, și fata se. 
bucură de bărbatul s&ă.
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NOTTE 
1) Rottek Tom. I. p. 158 şi 159 gice, că a fostă uni period 

eroic şi mitică în istoria, grecilor, și anume de la Ioachu până 
la Heraclide şi că mitele istorice suntii mestecate cu mite astro- 
nomice şi fisice.—Acestii periodă e cu 2400 până 1a 1500 de ani 
înainte de Christos. Din acestă periodă suntii povestele române 
ce le esplici, 

In povestea seâsta, suntă mai multe mite vechi grecesci şi tote 

se refer6dă la Heliosii-—Apolo—Sâre. 
Apollo a, însărcinată pe Kreusa, fata lui Erechten, regelui din 

Atina, care născândă copilulii, l'a învelitii în haine țesute de dânsa, 
şi la pusi întruni sicriaşii (lădiţă) şi Apollo a rugatii pe Her- 
mesii (Mercuriii), de a dusă lădiţa la Delos, insula santita lui 

Apollo. Kreusa, s'a, măritată pe urmă după regele Xuthos şi acesta, 
neavândă prunci mai mulți ani, sa dusă cu nevasta la Delphi ca, 

prin oraculă se întrebe pe deuli pythianu (Apollo) pentru sfatii. 
— Oracululă le a respunsii că nu vorii avea prunci, şi să adoptede 
pe prunculă acela, pe care ?lă vorii întălni în ambitulă templei. 

Xuthos şi Kreusa a întălnită la templu pe ună copilii, pecarele 

Pythia (preotulii lui Apollo,) Pa, aflată pe apă ca fâtă de curendă 
născută şi pe care Pa crescută sub scutulii deului Apoilo. Xuthos 

cu bucuriă Pa priimitii, şi la numită «Jon» —carele vine înainte, 
—Kreusa, nu s'a învoită şi vrândi să-l otrăvâscă, X. a persecu- 

tao şi K. a fugită s6 scape la altarulă lui Apollo. Acesta po- 
runceşte preotului ca se aducă lădiţa în care s'a afiatii copilul 

şi atunci K. recunâsce că, e ali săi și "li primesce, 
Mituli se potrivesce cu nascerea lui Pet Frumos, însă nu 

şi numele.—Darii in povestea acesta sunții mite şi despre alți 

prunci ai lui Apollo,—și pentru esplicarea calului sunti de lipsă 
urmatorele: (Dr. W. Wollmer : „„Mith. aler Nationen şi Dr. Mundt 

„„Die Gotterwelt“ p. 284.) 
2) Apollo, feciorulii lui Jupiter de la Leto,—a iubiti pe Ko- 

ronis, fata regelui Phlegias din Tesalia, în oraşulit Dotion. 
Ună tînăr din Tesalia încă a fostă amantele ei şi a sărutat'o- 

Corbul, pâserea plăcută a lui Ap. i-a spusă, şi Ap. de măniă a 

săgetat'o de mârte.—Ea, atunci îi spune că a omoriti pe doi, 
pentru că a omoritii şi pe pruncul săă din păntece. Ap. vr& să 

o învie, dar nu pâte, ci seâte prunculii din păntece şi l'a dusi



192 DESCOPERIRI MARI 

la Chiron centaurulă (jumătate omi, jumătate cală,) carele "ă 

preda, fetei sal“ blondine Ocyron ca să-lii grijescă. Acestă co- 
pilă a fostii Asclepios—Aesculap. 

Acesti Chiron a fostii crescătoruli eroiloră din anticitate și 

sc6la, lui s'a numiti „Academia cavalerescă din Grecia.—R năs- 

cutii de la Saturnă, (carele s'a strămutată în cală,) şi Phylera, 

pentru acâsta e jumătate cală. Elă a învățată tâte ce se poti 
învăţa în o viaţă, elii a învățații pe Aesculap, a făcută instrumen- 
tele musicale lui Apollo. etc. Muierea lui Chiron e nimfa Cha: 

riclo, tata lui Apol!o.—Fata Ocyron a remas grea de Apoll, și 
de ruşine s'a rugată de dei să o strămute, şi ei aă strămutat!o 
îu cală, care adi e pe ceră ca constelațiune. 
„Acesti centaurii — Chiron e calulă din povestea ce învăţa la 
tote pe Fătă Frumos —(Ovidiu Meth Libr. II. versu 600,675). 

3) Povestea trece €rii în altii mitii despre altă feciori ală lui 

Apollo. Povestele, tâte ce le voiă esplica, coprindă în sine tâte 
mitele despre Apollo,şi despre unii feciori ai lui. Uneori mitulă 
vechiii e întregi, alte ori resfiratiă în mai multe poveste, nascerea 
lui Fei Frumos vine în mai multe forme, adecă F. Frumosii 
representa pe toţi feciorii lui Apollo, sub numele săi, 

Serbătârea pomenită în poveste Ia care saii dusi inele şi le- 
gătura de vestminte ce le-a dusă Fiti Frumos, se esplică. 

In Boetia și în Epidaură a fosti serbătârea de sâre, numită 
Daphneforea în ondrea lui Apollo. Daphneos e connume a lui A- 
pollo. (In o poveste Fă Fr. se nasce de la împăratuli Dăfini 
— Apollo). La acea serbătâre, poporalii mergea în procesiune 
largă, condasă de ună «Copilă frumosi», —numitit Daphneforeos 
la templa lui Apollo.—Copilulă purta, pără sburătoră, corâna pe 
capă, şi vestmenti pomposă. Unulii din nemurile aprope (cu Apollo) 
purta o bâtă lungă și ducea o rudă cu globuri, ce însemna sâre- 
le, luna şi planetele, 365 de cununi de dafini spEnduraă de pe 
ruda şi acelea insemnaii gilele anului şi le aepunea Ia altariulii 
lui Apollo. 

Serbătârea s'a îatrodusă în următorulă modă. Loconitorii din 
Aenia ai aşedatii Theba, şi beliducelui de aci i s'a arătată în. 
visă unii copilă frumosi, carele i-a adusă îmbrăcaminte şi armă-- 
tura, frumâsă, dicengui că cu acestea va invinge, numaj ină 
serbătârea totă la 9 ani pentru Apollo. 8% Bă să ţină 

Beliducele a învinsii,— şi a întrodusii serbătârea. 
Aceste 3 dine ai asti-felii de vestminte; întmaltă poveste sunţ 3 fete de împărată. După totă studiulii, nu potii afirma ceva po-
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sitivă, însă t6te mitele cu Păti Erumosă se întorcă: pe lângă 
Apollo—sâre, 

Fiindi-că în acâstă poveste se gice că dinele sunti mai fru- 
mâse de câtii dinele munţilorii şi cămpielori, trebuia. să fie dîne 
de ceriă și le credi a fi Fesperidele. Hesperia, fata, lui Herperos 
—Luciferu (stâua de sre), s'a măritatiă după Atlas şi a născutii 
Hesperidele, 3 fete—după unii 7 fe'e.—cari aă păzită măruli 
(una de aură.) 

4) De unde vine, filologice, numele de Fei Frumosu? —Nu in- 
semnă nici fățulă afiatii în lădiţă. nici fâtulii scosit din păntece, 
ci e Phaeton, 'unii fecioră a lui Apollo, de la Oceanid'a Klimme 
(Ovidiu Lib. II. versurile Prime). 
Făt Frumosă, o pers6nă grandidsă în mitologia, daco-romană 

0 personificațiune de eroii, cândii representa, pe Apollo şi Her- 
cules în faptele sele, o personificaţiune de dei, de s6re, cândă 
se luptă ca şi Semheracles—qei de sore din Egipâtă, cu cele 
12 zodii din calea s6relui, şi constelațiuni. (O poveste îlă arată 
în acestii modii) E o personificațiune a poterii, căldurei de s6re 
ce se luptă cu smeu,—titanii, şi cu vercolacii,—ciclopii,—ţărele 
personificate ale pământului şi aerului. 

Cu acestea am vrută să întroducă on. publicit— per tangentem— 
ia esplicările viitâre, la povestele cele-l-alte despre Fiti Fru- 
mos ca să atragă atenţiunea, celorii ce pricepi şi sciă a preţui 
descoperirile aceste de interesii prea mare pentru mitologia n6s- 
tră daco-română, carea e însemnată la poporă, dâri are să se 

nască acu şi în literatură ! 
Nu amiă cuvinte de a glorifica destulă poporută români, carele 

"şi numără anii istoriei sale de nainte de nascere ; pentru că prin 
aceste mite numără anii istoriei şi părintiloră săi din Itala, 

Aeneas cândă a descălecatit în Italia, a adusii şi pe penați dei 
de casă a familiei cu sine, 6ră Traiană cândă a descălecată cn 
protopărinții noştrii în Dacia, a adusă pe toți deii gintei române 
cu noi! Aceştia nea ţinută de nu am perită dnpă atâtea vâcuri 
atâtea viscole și atâtea juguri | 

«Aspice Romule pater, 

Gaudete quirites, 

Vestra ista est gloria l» 

OR. AT. MARICNESCU.



  

TABLA DE MATERII 

Decisiunea Comisiei pentru cercetarea basmelori. . . . 3 
Literatura populară, introducere . _

 

BASMELE | 

| ii 
27 

  
Yata din Dafnă. 
Spaima smeiloră . . Ă 

Fătă trumosă şi fata lui Roşu împărat . 40 

Dafin Impărată . 46 

Inşirte mărgărite : 56 
Făt frumosi cu părală de aură. 1 

Fata de împirată şi pescarulă . . . . n... 77 
O prinsroe.. sa 

- Wauie, navede . 86 
Basmuli cu minciunele 93 

Ioan Buzâugană . 97 

Unulă pate pentru toţi , „105 
Sânta Vineri. . „108 
Bălauruli cu 12 capete . 116 

- Cei trei fuaţi de cruce (Strămbă lemn e). . 127 
Sora Crivăţului . 183 

POESII POPULARE 

Oraţia ţinută la nunta jerănescă a 143 
Oraţia vechie ținută la Domnia nOvă . Aa i „ 152



"TABLA DB MATERII 

PĂCĂLITURI ŢIGĂNESCI 

"Nici elit, pici ei. 

Scumpă, dar face 

Țiganuli păcăliti de eli singură 

„Fiă ce spui tu, se nu fiă ce sciă eii 

Sâraca păţită, multă e pricepută. 
Dei naşule n'amă furatu-o . 

Anafora Mişcote, 

De, fric6s'0, că eşti cu mine 
De mă rugamă de 40, pe calii cădămii. 
Ci6ra mârtă?n drumi . 

Cum a remasă ţiganulă de să și de ocară. 
Puşca şi serfa . 
Tocmai pe tocmai . 

Dou&-deci de gâşte. 

"Ţi-o da celă de susă. 

Vorbă să fie, dă'mi o lulea de tutună . 

Avea ori n'avea. 

Dar î 'n visă. 

Ce șântă bate. 
O sălii bată Dumnegei . 
Ghicitori. . . 

  

  

  
VERIFICAT 

2017   
  

187 
„167 

. 158. 
„ 169 

„160 
„160 
„161 
„161 
„162 
. 162 
„163 - 

„164 

„164 

„ 165 

. 165 

„167 

167 

„167 

„ 168 

„ 168 
„171


