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PREFAŢĂ 

Între. scriitorii meniți a răminea proptele trainice 
la basa. culturei noastre naţionale este şi puternicul 
prozator moldovean lon Creangă. 

Cu gîndirea-i limpede de țăran român, cu graiul 
uşor şi sentențios, umbrit de cîteva urme dialectale, 
cu veselia firească şi comunicativă Creangă a stră- 
Dătut repede în popor și a ajuns astăzi aproape la 
acelaş grad de popularitate ca şi cei doi compa- 
trioți ai s&i, Alexandri şi Eminescu, cărora ca poet 
le este inferior, dar ca povestitor de sigur congenial. 

Acestor trei scriitori moldoveni li se cuvine să 
stea alăturea şi pentru că nizuințele lor pentru ri- 
dicarea literaturei romîne at pornit de la aceeași 
obirșie: de la limba şi literatura populară, din cul- 
tul pentru întreaga comoară sufletească a poporului 
romîn. 

În forma și în concepțiile lor artistice cei doi mai 
mari s'au mai abătut de la această direcție. Ale- 
xandri, purtat de valurile politice şi sociale a văzut. 
multă lume împărăție, şi strălucirea lumei străine 
se reoglindeşte adese-ori în scrierile lui. “Eminescu
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umblă şi el în lumea largă, setos de-ași cunoaşte 

fracțiunile neamului săii şi mai pe sus de toate setos 

de sciință, şi se întoarce acasă preocupat de teorii 

filosofice şi cu întinse cunoştinţe din literaturile stră- 

ine. Numai Creangă a rămas la vatră, străin de tot 

ce se petrecea afară de neamul săi, continuînd cu 

agerul său spirit de observație a surprinde tainele 

limbei romîneşti şi a pătrunde în viața intimă a po- 

porului, în lumea de cugetare și în credințele aceluia. 

În şcoală, ca elev şi învățător, în «bojdeuca»> sa 

din Iaşi, pe stradă sai la întruniri publice şi pretu- 

tindeni unde se găsia cu lume rominească, Creangă 

ş-a fixat vecinic motive populare necesare lteraturei 

naționale, a înregistrat material pe care l-a prelucrat 

apoi în scnerile sale. 

Persoana sa dispare aproape cu totul înaintea ele- 

mentelor îmbrăţişate, şi chiar «Amintirile» nu sunt o 

operă subiectivă, ci mai mult o zugrăvire realistă, 

dar netendenţioasă, a unor anumite stări sociale, — 

cum este de pildă şi celebra scriere autobiografică 

« Wahrheit und Dichtung» de Goethe, — o adevărată 

operă culturală scrisă cu mult adevăr, dar şi cu 

multă poesie. 
Școala din mijlocul veacului trecut, cu primitivi- 

tatea mijloacelor de învățămînt, preoții în haină de 

călugăr, dar cu gînduri lumeşti, ţăranul sobru cu 

toate fazele vieţii sale fisice şi morale trec pe dina- 

intea cetitorului. Cind te introduce Creangă în in- 

teriorul unei case țărănești, cînd îţi redă subtilul 

tablou al unui grup de fete la scaldă, cînd cu meş- 
teșugul de-a'ți înfățișa viaţa şi sgomotul cu cite-va
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trăsături adinci îţi descrie un chef de seminarişti 
sau b horă, te convingi îndată, că stai în faţa unui 
autor care prețueşte cu evlavie fondul naţional în 
arta descrienii şi a povestirei. 

Ast-fel popularitatea lui Creangă este pe deplin 
justificată, Poporul nu se poate insufleţi decît pentru 
o operă în care se regăseşte pe sine însuş. 

Scrierile lui Creangă, publicate fiind în «Convor- 
biri», între anii 1876 şi 1882, numărul cunoscători. 
lor lui la început se mărginea mai ales la Societa- 
tea « Junimea», care făcuse în Creangă desigur una 
dintre cele mai bune achiziţii, de oare-ce întreaga 
activitate literară a acestuia, în ce priveşte limba și 
arta în genere, era însuș programul desvoltat de 
către conducătorul teoretic al « Junimei». 

Din «Convorbiri» operele lui au trecut în foile- 
toanele ziarelor și în Călindare, şi devenind ast-fel 

mai accesibile mulțimei s'au răspîndit repede, con- 
tribuind în mare măsură la desvoltarea gustului de 
cetit şi la: deşteptarea simțului adevăratei limbi ro- 
mîneşti. 

Pe Creangă întreg însă publicul cel mare nu-l cu-" 
noaște decit dela 1890 încoace, cînd a apărut întîiul 
săti volum. Cite-va luni înainte de moarte Creangă 
şa revăzut o parte a scrierilor sale, ş-a notat cîte-va 

îndreptări de stil, neimportante, iar d-l Morţun i-a 

supraveghiat tipărirea a zece coale din «Poveşti», 
cărora le era destinată următoarea prefaţă, scrisă de 

autor cu obicinuitul săi colorit de veselie:
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lubite Cetitor, 
9 au 

Multe prostii îi fi cetit de cînd ești. Cetește, rogu-te, şi 

ceste şi unde-i vedea că nu-ţi vin la socoteală, ie pana 

în mină și dă şi tu ceva mai bun la iveală, căci ei atita 

m'am priceput și atita am făcut. 

Moartea prematură la împedecat a'şi revizui lu- 
crările pănă la sfirșit, iar. d-l Morţun cedează conti- 
nuarea publicațiunei unui comitet compus din d-nii 
A. D. Xenopol, Grig. I. Alexandrescu şi răposatul 
profesor Gruber din aşi. Sub îngrijirea acestui co- 
mitet apar apoi cele două volume din «Operele com- 
plecte»: Poveștile, la 1890, cu o prefață de A. D. 
Xenopol şi o biografie minuțioasă de Gr. I. Alexan- 
drescu şi Amintirile, la 1892, cu ilustraţiuni de pei- 
sagistul Buicliu. În acelaş timp sa tipărit şi o ediție 
populară a aceloraşi volume în colecţia tipografiei 
Șaraga. 

O a doua ediţie a lui Creangă s'a tipărit pe la 
1897 în «Bibhoteca pentru toți» a lui Carol Miller, 
în 6 volumașe, fără nici o deosibire de text sau de 
aranjare şi cu aceiași biografie de Alexandrescu. 

Cea de față, a tipografiei «Minerva», este prin 
urmare a treia ediţie şi are de scop prezentarea 
lui Creangă întreg, într'un singur volum, pentru a 
înlesni și mai mult răspîndirea minunatelor lui crea- 
uni în cercurile cele mai îndepărtate ale poporului. 
- Avînd în vedere lipsa mare de control la ediţiile 
anterioare, subsemnaţii am primit sarcina plăcută 
de-a receti materialul întreg, a-l grupa în mod ra- 
țional şi-a-l compara conştiincios cu textul «Con- 
vorbirilor», — singurul isvor autentic după perderea
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manuscriselor originale. Săvirşind aceasta, am putut 
rectilica o mulțime de greşeli de editură și a nota 
deosebiri de texte, adese-ori destul de esențiale, 
servindu-ne și de prețioasele desluşiri, găsite în 
numărul comemorativ al Șezătoarei (an. V). Noi nu 
este în acest volum de-cît un număr de bucăți în 
prosă şi versuri, publicate la capitolul «Diverse» şi 
extrase de noi din mult lăudatele cărți didactice 
ale lui Creangă şi consoții, apoi din «Contimpo- 
ranul» şi din «Șezătoarea». La sfîrşitul volumului 
am adăugat şi un indice scurt de cuvintele cu nuanță 
dialectală, lucru ce ni s'a părut necesar, nu pentru 
filologi, ci pentru cetitorii nemoldoveni. 

Asupra vieţii și operelor lui Creangă nu s'a scris 
încă o monografie mai mare, sai vre-un studiu 
complet de analiză literară, există însă un şir întreg 
de articole, cari cuprind fie o apreciare justă, fie 
date interesante din viața lui și dintre cari cităm 
aici următoarele : 

ALEXANDRESCU (Gaic. 1.), — Biografia lui Ioan Creangă, 
(Întroducere la întiia ediţie a «Poveştilor»). Singura bio- 
grafie mai cuprinzătoare, scrisă în cunoștința deplină a 
vieții lui Creangă și a manuscrisurilor lui. În amintirile 
personale ale autorului se reflectează viii figura veselă a 
povestitorului nostru, 

IDEM,— Amintiri despre loan Creangă. (Şezătoarea, an. V. 
p. 178—187). Vorbind despre prietenii literari ai lui Creangă 
şi despre «Junimea», încheie ast-fel: 

<Cînd mi-aduc aminte de dînsul o jale parecă mă cu- 
prinde şi'mi pare răi că s'a stins fără vreme. Parcă-l aud 
cum îmi spunea înainte de a muri, așa uitindu-se în sus
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şi cu o căutătură inspirată: Hei, dacă oi mai trăi am să 

fac şi o piesă de teatru țărănească... 

Anonim, — Inmormintarea lui lon Creangă (În «Lupta» 

din 10 Ianuarie 1890). Actul înmormiîntării, săvirşit la 2 

Ianuarie 1890 la Iaşi și cuvîntarea funebrală a profesorului 

Gruber. 

Anonim, — Adunarea scrierilor lui Creangă. (In «Lupta» 

din 14 Ianuarie 1890). Se aminteşte de întrunirea comite- 

tului însărcinat cu publicarea operilor lui Creangă, precum 

şi de existența mai multor scrisori adresate acestuia de 

către D-nii Maiorescu, Negruzzi, Gane şi de Alexandri, scri- 

sori cari însă n'au fost publicate. 

Anonim, — lon Creangă. (Articol scris, din incidentul 

morţii lui Creangă, în «Era nouă» de la 7 lan. 1890) Se. 

afirmă că Creangă a fost «descoperit» de Eminescu. 

Anonim, — lon Creangă. (Notiţă biografică în «Familia» 

XXXII p. 277—278). 
Conesi (Art. Stavri), — Sfiriiacul. Amintire. (Şezătoarea, 

An. V p. 199—201) O glumă spusă de Creangă întrun cerc 

de publicişti din Iaşi. 
GOROVEI (ARTUR), — Amintiri despre lon Creangă. (Șe- 

zătoarea V p. 191—195). Amănunte despre întrunirile lite- 

rare ale ciîtor-va tineri la N. Beldiceanu în Iaşi, întruniri la 

cari lua parte şi Creangă şi unde a cetit partea IV din 

«Amintiri». Prietenia lui Creangă cu Eminescu. . 
loRnGa (NrcoLAg), — Încercări de critică ştiinţifică. II lon 

Creangă. (In «Convorbiri Literare» XXIV, p. 242-—258. 

Reprodus şi în volumul săi de «Schițe din literatura Ro- 

“mînă»). Articol erudit de literatură comparată, în care 

Creangă este considerat drept <humorist de talent, scriitor 

sensaţional prin excelență, care dintre scriitorii noștri a 

stat mai aproape de popor şi l-a înțeles mai bine». 
KALINDERU (IOAN), — Circulară adresată agenților dome- 

niali. (Vezi între altele «Epoca» de la 25 Mai 1902). 0 
invitare călduroasă de-a contribui la fondul destinat pentru 

ridicarea statuei lui Creangă. |
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Lubescu (M), — Amintiri despre lon Creangă (Şezătoarea 

V p, 188—191). Vorbeşte despre Creangă ca învăţător şi 

autor didactic: «Era o vreme, cînd şcoala din care lipsiai 
cărțile lui Creangă era considerată o școală codașă». 

NEGRUZZI (IACOB), —lon Creangă. («Conv. Lit») an XXIII, 

p. 981—982). Notiţă biografică cu amănunte despre Creangă 

şi Junimea. 

Panu (Gu.), — Amintiri! din Junimea. (Săptămâna, 1902. 

No. 21 şi 23) Creangă şi Eminescu. 

PROPERȚIU, — Profesorul Creangă. (În «Lumea Ilustrată» 
an Î, p. 164—151. Ne povestește cum învățătorul Creangă 

își fermeca elevii cu povestirea de basme frumoase. 

SravRI (ARTUR), lon Creangă. Schiţă biografică. (Revista 

Nouă,» II, p. 475—477) În cadrul acestei schițe observă: 

«Afară de poveşti, anecdote şi amintiri, Creangă a mai 

scris trei articole în «Curierul» d-lui Scip. Bădescu. În «Co- 

lumna lui Traian» d-l Hașdeă a reprodus unul din aceste 

articole.» — Din lipsa de precisiune a indicaţiunilor acestora 

n'am putut controla ce conţin articolele menționate. 
TEODORESCU KIRILEANU (GH.), — Notiţă asupra manus- 

criptelor lui Creangă. («Şezătoarea V p. 209—216.) Se 

arată, cum sau împrăştiat manuscrisele lui Creangă în 

toate părţile, ajungînd între altele şi pe la jidani, cari le- 

ai cumpărat cu chilogramul şi le-ai întrebuințat în pră- 

vălie. Din cite a mai găsit, autorul acestui articol publică 
nişte notițe şi rectificări de text, aminteşte de o poveste 

neterminată a lui Creangă: «Făt frumos fiul epei» şi afir- 

mă — neesaci! — că această ar fi fost publicată în <Con- 

vorbiri». Spune că sa păstrat o filă scrisă dino comedie 

a lui Creangă: «Dragoste chioară şi amor ghebos». 
VasiLiuU (NIcuLAI), — Zece ani. “Articol comemorativ (Şe- 

zătoarea V p. 195—198). 

XENOPOL (A. D.). — Prefaţă la «Povești» (Ed. |. laşi 1890. 

După aceşti biografi, cai cu vorbe lapidare și 

mai puţin mezteşugite caută a relua firul povestirei
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«Amintirilor», sfirșite în anul 1855, vom reproduce 

şi noi cite-va date din viaţa lui Creangă: 
Patru ani cît a stat la seminarul din Socola (1855— 

1859) Creangă a urmat şi cursurile la şcozla pre- 
paratorie de la Trei-lerarchi, unde avu ca profesor 

pe d. Titu Maiorescu. Terminînd aceste şcoli se că- 

sătoreşte cu fata unui preot din laşi şi se irotoni- 
sește de diacon, deşi n'a simțit o tragere de inimă 
deosebită pentru preoție. Fire originală şi cu por- 

niri de independență, ajunge în curînd în conflict 

cu autontățile bisericeşti, iar în vara anului 1871, toţi 

preoții din laşi îl desemnară ca pe un eretic şi stri- 

cător al legii ortodoxe; Archiereul îi luă dreptul 

de-a mai sluji ca diacon, iar generalul Tell, ministrul 

de culte, îl destitui şi din postul de institutor ce-l 
ocupa la Iaşi. 

Nici în căsătorie — din care avu un singur copil— 

nu pare a fi fost mai fericit, căci după patru ani 

își părăsi soția. «Patru ani la biserica Patruzeci-de- 

sfinţi, trăind într'o casă în care mă răsbia ploaia 
şi mă orbea fumul și femeia! De sărăcie nu m'am 
temut nici odată, căci tot-deauna a fost cu mine», 

— zice el însuşi în una din însemnările sale. Și după. 
zadarmice încercări «de-a fi în rînd cu oamenii» 

Creangă rămine în adevăr numai cu sărăcia, care: 

i-a fost tovarăşă credincioasă. toată viaţa. 
“Abia cu venirea d-lui Maiorescu la departamentul. 

Cultelor, Creangă fu numit din noii institutor la o: 

şcoală primară din laşi, unde, simțind nevoia unor 
manuale didactice raționale, în colaborare cu alţi 

cîți-va colegi a lucrat mai multe cărți de cetire, cari
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ati fost printre cele mai răspîndite cărţi, trecînd peste 
20 şi 30 de ediţii ]). 

Pe la 1874 s'a întilmit întiia oară cu Eminescu, 
care era revisor şcolar pe atunci. Amîndoi legară 
prietenie nedespărţită și biografii lor, între cari d. 
Panu, ştiu să povestească multe despre această 
prietenie şi despre înrudirea lor sufletească. 

Introdus peste doi ani în cercul «Junimea», 
Creangă ceteşte acolo cea dintiia poveste a sa 

«Soacra cu trei nurori» şi rămîne colaborator sta- 
tornic al «Convorhirilor». In 1878 a tost decorat | 
cu medalia Bene-merenti cl. II, iar în 1883 îi s'a 
oferit gradul de cavaler al ordinului « Coroana Ro- 
mîniei». 

Totuşi Creangă a rămas pănă la moarte acelaşi, 
om sărac şi modest, iubit de un şir de prieteni şi 
binecuvintat mai ales de nevoiaşi pentru bunătatea 
firei lui, trăind: simplu şi cinstit în «bojdeuca» din 
strada  «Țicaul de sus», în tovărăşia miţelor lui, 
cari stăteaă vecimc pe lingă dinsul. Acolo a scris 
el poveștile şi amintirile sale fermecătoare, pînă în 
ziua de 31 Decembre 1889, cînd o boală nemiloasă 
(epilepsia), care-l chinuia de mai mulți ani, la mutat 

  

1) Împreună cu alţi institutori din Iaşi, Creangă a tipărit: 1) Me- 
toda nouă de scriere şi cetire ; 2) Învățătorul copiilor, în 3 părţi; 3) 
Povăţuitor la cetire prin scriere, după sistema fonetică ; 4) Geogra- 
fia județului Iaşi cu conturul județului; 5) Marta județului Iași ; 6) 
Regulele limbei române, retipărite cu învoirea d-lui Maiorescu. 

Dintre aceste «Învățătorul copiilor» a fost criticată de I. Nădejde 
(în Contimporanul 1881, No. 6), iar Creangă îi răspunde într'o întîm- 
pinare (Contimp. 1881 p. 278) recunoscînd existenţa câtor-va greşeli la 
partea sciințifică, — greșeli pentru cari însă nu putea fi făcut respon- 
sabil Creangă, care de sigur nu colaborase de cît la partea literară.
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dintce cei vii la locaşul de veci pe moş Creangă — 

Fie-i țărîna uşoară şi somnul dulce, căci dulce ȘI uşor 

i-a fost graiul, ce n'a sunat în pustiii. 

Bucureşti, în Septembre 1902, 

IL. CnExni şi Sr. O. losie.
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Amintiri din copilărie 

Domnișoarei LL. M,. 1) 
ȘCOALA DIN HUMULEȘTI. — PĂRINȚII. — BUNICUL DAVID 

CREANGĂ DIN ARDEAL.—ȘCOALA LUI ALECU BALȘ. — IRINUCA,— 
REÎNTOARCEREA LA BUNICA NASTASIA, 

Stau cite odată și 'mi aduc aminte ce vremi ŞI ce 
oameni mai erai în părțile noastre pe cind începu- 
sem şi eu dragăliță-Doamne?) a mă ridica băeţaş la 
casa părinților mei, în satul Humuleştii din tirg; 
drept peste apa Neamţului; sat mare ŞI vesel, im- 
părțit în trei părţi, care se țin tot de una: Va- 
tra Satului, Delenii şi Bejenii. Șapoi Humuleştii şi 
pe vremea aceea nu erai numai aşa un sat de oa- 
meni fără căpătăi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiat 
în toată puterea cuvîntului; cu gospodari tot unul 
ŞI unul, cu flăcăi voinici și fete mîndre care, ştieau 
a învirti şi hora dar și suveica 3), de vuia satul de 
Vătale în toate părţile; cu biserică frumoasă şi nişte 
Nana 2 

1) Tipărit pentru întiia oară în «Convorbiri Literare», anul XIV (4881) No. 10, 
9 a. 

*) Ediţia Miller : «drăguliță-Doamne», 
*) In «Conr. Lit. trasa e ast-fel: Care pe lingă horă ştiaii a în- Virti şi suveica,
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preoţi şi dascăli şi poporăni !) ca aceia, de tăceaii mare 

cinste satului lor. Și părintele loan de sub deal, 

Doamne, ce om vrednic şi cu bunătate mai era! Prin 
îndemnul săi, ce mai de pomi sati pus în ținterim, 

care era îngrădit cu zăplaz de birne streşinit cu şin- 
dilă, şi ce chilie durată a făcut la poarta bisericei 

pentru şcoală; șapoi să fi văzut pe neobositul pă- 

rinte cum umbla prin sat din casă în casă împre- 
ună cu bădița Vasile al Ilioaei, dascălul bisericii, un 
holtei zdravăn, frumos şi voinic şi sfătuia pe oa- 

meni să 'şi dea copiii la învățătură. Și unde nu 

sau adunat o multime de băeţi şi fete la şcoală, în- 
tre care eram şi ei, un băiat prizărit, ruşinos şi Îni-" 

cos şi de umbra mea. 
Și cea dintii şcolăriță a fost însăşi Smărăndița 

popii, o sgătie de copilă ageră la minte şi aşa de 

silitoare, de întrecea mai pe toţi băeții şi din carte, 

dar şi din nebunii. Însă părintele mai în toată ziua 

da pe la școală şi vedea ce se petrete... Și ne po- 
menim într'una din zile că părintele vine la şcoală 

şi ne aduce un scaun noii și lung, şi dupe ce-a in- 
trebat pe dașcăl, care cum ne purtăm, a stat pu- 

ţin pe gînduri, apoi a pus nume scaunului «Calul 

Bălan» şi l-a lăsat în şcoală. 

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la şcoală 

cu Moş Fotea, cojocarul satului, care ne aduce dar 

de şcoală nouă un drăguţ de biciuşor de curele 
împletit frumos și părintele îi pune nume  «Stintul 

Niculai» după cum este şi hramul bisericei din Hu- 

1 Cuvintele «şi poporăni»... introduse întiia oară în ediţia Şaraga.
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mulești... Apoi pofteşte pe moş Fotea că dacă “i-or 
mai pica ceva curele bune să mai facă așa din 
cînd în cînd cîte unul şi ceva mai grosuț dacă se 
poate... Bădiţa Vasile a zîmbit atunci, iar noi ŞCO- 
larii am rămas cu ochii holbați unii la alţii. Şi a 
pus părintele pravilă şi a zis: că în toată Simbăta 
să se procitească băeţii şi fetele, adică să asculte 
dascălul pe fiecare de tot ce a învățat peste săp- 
tămână, şi câte greşeli va face să i le însemne cu 
cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare 
greşeală să'i ardă şcolarului cîte un Sfint-Niculai. 
Atunci copila părintelui, cum era sprințară şi plină 
de incuri a bufnit de ris. Păcatul ei, sărmana ! la 
poftim de încalecă pe Bălan, jupîneasă, zise părin- 
tele de tot posomorit, să facem pocinog; sfîntului 
Nicolai cel din cui. Și cu toată stăruința lui moş Fo- 
tea și a lui bădiţa Vasile, Smărăndiţa a mîncat pa- 
para și pe urmă şedea cu miinile la ochi ŞI plin- 
gea ca o mireasă, de sărea cămeşa de pe dinsa. 
Noi cînd am văzut asta, am rămas înlemniți. lar pă- 
rintele, ba azi, ba mîine, ăducînd pitaci ȘI colaci 
din biserică, a împărțit la fiecare, de ne-a îmblinzit 
ŞI treaba mergea strună ; băeţii schimbaă tabla în 
toate zilele şi Simbăta procitanie. 

Nu'i vorbă că noi tot ne făceam felul aşa cite 
odată; căci din băţul în care era aşezată fila cu 
cruce-ajută şi buchile scrise de bădița Vasile pen- 
tru fiecare, am ajuns la trătaji, de la trătaji la ceas- 
lov, şapoi dă Doamne bine! în lpsa părintelui şi 
a dascălului intram în ținterim, țineam ceaslovul 
deschis, ŞI cum erati filele cam unse, trăgeau muș-
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tele şi bondarii la ele şi cînd clămpăneam ceaslovul, 
cîte zece, douăzeci de suflete prăpădeam deodată; 

potop era pe capul muştelor! Intr'una din zile ce'i 
vine părintelui, ne caută ceasloavele şi cînd le vede 

aşa sîngerate cum erai, îşi pune miinile în cap de 
necaz. Şi cum află pricina, începe a ne polti pe 

fiecare la Bălan şi a ne mîngiia cu sfintul Lerarh 
Nicolai pentru durerile cuvioaselor muşte şi ale cu- 
vioşilor bondari, cari din pricina noastră aă pătimit. 

Nu trece mult după asta, și într'o zi prin luna lui 
Mai, aproape de Moşi, îndeamnă păcatul pe bădiţa 

Vasile tontul, că mai bine nu 'i-oi zice, să puie pe 

unul Nic'a lui Costache să m& procitească. Nică, 

băiat mai mare şi înaintat în învățătură pină la ge- 
nunchiul broaştei, era sfădit cu mine din pricina 

Smărăndiţei popii, căreia cu toată părerea mea de 

răi, "i-am tras într'o zi o bleandă, pentru că nu'mi 

da pace să prind muşte... Şi Nică începe să mă as- 
culte; şi mă ascultă el şi m& ascultă şi unde nu 

sapucă de însemnat la greșeli cu ghiotura pe o 

draniţă: una, două, trei, pănă la douăzeci şi nouă. 
Măi!!! s'a trecut de şagă, zic ei în gindul meu; 
încă nu m'a găt:t de ascultat şi cite aă să mai fie. 
Și unde n'a început a mi se face negru pe dina- 
intea ochilor şi a tremura de minios... Ei, ci! acu'i 

acu. Ce'i de făcut, măi Nică? îmi zic eu în mine. 

ȘI me uitam pe furiș la uşa mîntuirii și tot scăpă- 
ram din picioare, aşteptind cu neastimpăr să vie un 
laimic de şcolar de afară, căci era poruncă să nu 

eșim cite doi deodată; şimi crăpa măseaua'n gură 

cînd "vedeam că nu mai vine, să me scutesc de că-
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lănia lui Bălan şi de blagoslovenia lui Niculai fă- 
cătorul de vînătăi. Dar adevăratul Sfint-Niculai se 
vede că a ştiut de ştirea mea, că numai iaca ce in- 
tră afurisitul de băiat în şcoală. Atunci ei cu voie 
fără voie plec spre uşe, ies răpede ŞI nu mă& mai 
încurc prin prejurul şcoalei, ci o iaă la sănătoasa 
spre casă. Și cînd mă uit înapoi, doi hojmalăi se ŞI 
luase dupe mine; şi unde nu încep a fugi de'mi 
scăpăraii picioarele; și trec pe lîngă casa noastră 
și nu intru în casă, ci cotigesc în stînga și intru în 
ograda unui megieş al nostru, şi din ogradă în ocol 
și din ocol în grădina cu păpuşoi, cari erai chiar atunci 
prășiţi de-al doilea, şi băeții după mine! ŞI pănă să 
mă ajungă, eu de frică, cine ştie cum am izbutit 
de m'am îngropat în țărînă la rădăcina unui păpu- 
şoi. Și Nic'a lui Costache, dușmanul mei și cu Toa- 
der al Catincăi, alt hojmalăi, ai trecut pe lingă 
mine vorbind cu mare ciudă, se vede că “i-a orbit 
Dumnezeu, de nu mai putut găbui. Și de lao 
vreme ne mai auzind nici o foşnitură de păpuşoi, 
nici o scurmătură de găină, am ţişnit odată cu țăr- 
nan cap şi tiva la mama acasă şi am început ati 
spune cu lacrămi, că nu me mai duc la şcoală mă- 
car să ştiii bine că m'or omori. A doua zi însă a 
venit părintele pe la noi, s'a înțeles cu tata, m'aii 
luat ei cu binișorul şi mau dus iar la şcoală. Că 
dă, e păcat să rămii fără leac de învăţătură, zicea 
părintele, doar ai trecut de bucheludeazla şi buche- 
rițazdra; eşti acum la ceaslov ŞI miine poimîne ai 
să treci la psaltire, care este cheia tuturor învăţă- 
turilor și mai știi cum vine vremea, poate că te faci
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şi popă aici la biserica Sfintului Nicolae, că ei pen- 
tru voi mE€ strădănuiesc. Am o singură fată şoi 

vedea ei pe cine 'mi-oi alege de ginere. 
Hei, hei! cînd aud eă de popă şi de Smărăn- 

dia popii, las muştele în pace şi”mi iai alte gîn- 
duri, alte măsuri: încep a mă da şi la scris şi la 
făcut cădelnița în biserică şi la ținut isonul de parcă 
eram băiat (?). Și părintele mă ia la dragoste şi Smă- 
răndița începe din cînd în cînd a me fura cu ochiul 
și bădița Vasile m& pune să ascult pe alții şi altă 
făină să macină acum la moară. Nic'a al lui Cos- 
tache cel răgușit, bal/cîz şi răutăcios, nu mai avea - 
stăpînire asupra mea. Dar nuw'i cum gîndeşte omul, 

ai cum vrea Domnul. Intruna din zile şi chiar în 

ziua de Sfîntul Foca, scoate vornicul din sat pe 
oameni la o clacă de dres drumul. Se zicea că are 
să treacă Vodă pe acolo spre mănăstire. Şi bădița 
Vasile n'are ce lucra! Hai şi noi, măi băieţi, 
să dăm ajutor la drum, să nu zică Vodă cînd va 

trece pe aici, că satul nostru e mai leneş de cit 
alte sate. Și ne luăm noi de la şcoală şi ne ducem 
cu toții. Și cari săpai cu cazmalele, cari căraă cu 
tărăboanțele, cari cu căruțele, cari cu covăţile, în- 
sfîrşit lucrau oamenii cu tragere de inimă. Iar vor- 
micul Nic” al Petricăi, cu paznicul, vătămanul, şi 

ciți-va nespălați de mazili se purtaă printre oameni 

de colo pînă colo; şi cînd deodată numai iaca ve- 
dem în prund cîţi-va oameni claie peste grămadă și 

unul din ei mugind puternic. Ce să fie acolo, zi- 

ceai oamenii alergînd care de care din toate părțile? 
Pe Bădița Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul,
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îl cetluiaii acum zdravăn şil puneaă în cătuşi, să'l 
trimeată la Piatra... Iaca pentru ce scoase atunci vor- 
nicul oamenii de clacă. Așa cu amăgele se prindea 
pe vremea aceea flăcăii la oaste. Aturisită privelişte 
mai fu şi asta! Flăcăii cei-lalți pe dată s'au făcut 
nevăzuți, iară noi copiii ne-am întors plingând pe la 
casele noastre. Afurisit să fie cîneriul de vornic şi 

cum au ars el inima unei mame, așa săi ardă inima 
Sfintul Foca de astă-zi, lui şi tuturor părtaşilor săi, 
— blăstămaiu femeile din sat cu lacrimi de foc în toate 
părțile. lar mama lui bădiţa Vasile îşi petrecea băiatul 
la Piatra bocindu-l ca pe un mort! Las' mamă, că 

lumea asta nui numai cît se vede cu ochii, zicea 

bădița Vasile mingiind-o ; şi în oaste trăeşte omul 
bine, dacă este vrednic. Oştean a fost şi Sfintul 
Gheorghe şi Sfintul Dimitrie şi alți sfinți mucenici, 
cari ati pătimit pentru dragostea lui Christos, măcar 
de-am fi şi noi ca dinşii! 

Ei, ei! pe bădița Vasile l-am perdut; sa dus 
unde i-a fost scris. Şi părintele loan umbla acum cu 
pletele în vînt să găsească alt dascăl, dar n'a mai 
găsit un bădiță Vasile cu minte, harnic şi ruşinos ca 
o tată mare. Era în sat şi dascălul Iordache fîrnăitul 
de la strana mare, dar ce ţii bun? Știa și el gla- 
surile pe din afară de biserică, nu-i vorbă, dar clăm- 
pănea de bătrin şapoi mai avea și darul suptului... 
Aşa dar școala a rămas pustie pentru o bucată de 
vreme şi cîți-va dintre noi, cari ne ţineam de părin- 
tele loan, calea valea ; biserica deschide pe om. Du- 
minecile biziiam la strană şi hîrşti! cîte un colac! 
ȘI cînd veneau cele două ajunuri, cite trei-zeci, patru-
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zeci de băeţi fugream înaintea popii, de rupeam o- 

mătul de la o casă la alta. şi la Crăciun nechezam 

ca minzii, iar la Bobotează strigam chiraleisa, de 

clocotea satul. Și cind ajungea popa, noi ne aşezam 
în două rînduri şi deschideam calea, iar el-îşi tră- 
gea barba și zicea cu mîndrie către gazdă : 

— Aiştia's miînzii popii, fiule. Nişte zile mari ca 

aceste le aşteaptă și ei cu mare bucurie tot anul. 

Gătitu-le-aţi ceva bob fiert, găluşte, turte cu julfă 1) și 
vărzare ? 

— Gătit, cinstite părinte ; poftim de ne blagoslo- 
viţi casa şi masa, și poftim de mai ședeți, să ne 

şadă pețitorii. 

Cînd auzeam noi de masă, tăbăram pe dînsa şapoi 
aține-te gură, vorba ceea : 

«De plăcintă ride gura 
«De vărzare şi mai tare. 

Ce să faci, că doar numai de două ori pe an este 

ajunul. Ba la un loc, mi-aduc aminte ne-am gră- 
mădit așa de tare şi am răsturnat masa omului cu 

bucate cu tot în mijlocul casei de i-am dogorit o- 

brazul părintelui de rușine. Dar el tot cu bunătate: 

— De unde nu-i, de acolo nu se varsă, fiilor, însă 

mai multă bagare de seamă nu strică. 

Apoi la hramul bisericii se ţinea praznicul cîte o 

săptămînă încheiată şi numai să îi avut pîntece, unde 

să pui coliva şi bucatele, atit de multe erati. Și 

dascali și popi şi vlădici şi de tot soiul de oameni 

din toate părțile se adunai la hramul bisericei din 

1) Cuvintele «turte cu julfâ» introduse ulterior în ed. Şaraga.
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Humulești, și toți ieşiaii mulțămiți. Ba şi pe la ca- 
sele oamenilor se ospătaii o mulțime de streini. Şi 
mama, Dumnezei s'o ierte, straşnic se mai bucura, 
cînd se întimplai oaspeţi la casa noastră ŞI avea 
prilej să'şi împartă pîinea cu dînșii. 

— Ori mi-or da feciorii după moarte de pomană 
ori ba, mai bine să-mi daă eu cu mîna mea. Că ori 
cum ar fi, tot îs mai aproape dinții de cît părinţii. 
Sai văzut de acestea! 

Şi cînd învățam eu la şcoală, mama învăţa cu 
mine a casă și citea acum la ceaslov, la psaltire ŞI 
Alexandria mai bine de cit mine, şi se bucura gro- 
zav cînd vedea că mă trag la carte. 

Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătae de joc: 
«Logofete brînză'n cui, 

Lapte acrwn călimări, 
Chi şi vai prin buzunări: 

puteam să rămîn cum era mai bine: «Nica al lui 
Ștefan al Petrei», om de treabă şi gospodar în Hu- 
muleşti. Vorba ceea: 

«Decât codaş în oraș, 

Mai bine în satul tăi fruntaș». 

Mama însă era în stare să toarcă'n furcă ŞI să 
învăţ mai departe. Și tot cihăia mama pe tata să 
mă mai dea undeva la școală, căci auzise ea spuind 
la biserică în Parimei, că omul învăţat, înțelept va 
fi şi pe cel neinvăţat slugă'l va avea. 

Și afară de aceasta, babele cari trag pe fundul 
sitei în 41 de bobi, toți zodierii ŞI cărturăresele pe.: 
la cari căutase pentru mine şi femeile bisecicoase 
din sat îi băgase mamei o mulțime de bazaconii
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în cap, cari de cari mai ciudate: ba că am să pe- 

trec între oameni mari; ba că's plin de noroc, ca 

broasca de păr; ba că am glas de înger şi multe 
alte minunății ; încît mama în slăbiciunea ei pentru 

mine, ajunsese a crede că am să ies un al doilea 

Cucuzel, podoaba creştinătăţii care scotea lacrimi 

din ori-ce inimă împietrită, aduna lumea de pe lume 
în pustiul codrilor şi veselea întreaga făptură cu 
versul său. 

— Doamne, măi femee, Doamne, multă minte'ţi mai 

trebue, zicea tata, văzind'o aşa de aholnică pentru 

mine. Dac'ar fi să iasă toți învăţaţi, după cum so-. 

coţi tu, n'ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. 

N'ai auzit că unul, ci-că, s'a dus odată boii la Paris, 

unde-a fi acolo, și a venit vacă? Oare Grigore a lui 
Petre Lucăi de la noi din sat pe la ce şcoli a în- 

văţat, de ştie a spune atitea bongoase şi conăcăria 
pe la nunți? Nu vezi tu că dacă nui glagoare ?n 

cap, nu-i şi pace bună? 

— Aşa a fi, n'a fi așa, zise mama, vreai să'mi 

fac băiatul popă. Ce ai tu? 

—- Numai de cît popă, zise tata. Auzi măi! Nu! 

vezi că'i o tigoare de băiat cobăit și leneş de w'are 

păreche. Dimineaţa pănă] scoli îţi stupeşti sufletul. 

Cum îl scoli [dimineaţa] ! cere de mincare. Cit îi mic 

prinde muște cu ceaslovul şi toată ziulica bate prun- 

durile după scăldat, în loc să pască cei cîrlani şi să 

mi dee ajutor la trebi, după cit îl ajută puterea. Iarna 

pe ghiaţă şi la săniuș. Tu cu şcoala ta "l-ai deprins 

1) Cuvintele puse în paranteze lipsesc în textul «Convorbirilor» 

şi au fost introduse în ediţiile ulterioare.
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cu nărav. Cind s'a face mai mărişor, are să 'nceapă 
a “i mirosi a cătrință şi cu astă rînduială n'am să 
am folos de el nici-odată. 

Și după cum am cinste a vă spune, multă vorbă 
sa făcut între tata şi mama pentru mine, pănă ce 
a venit în vara aceea pe la August şi cinstita 
holeră de la 48 şi a început a secera prin Humu- 
lești în dreapta și în stînga, de se auzia numai 
Chi şi vai în toate părţile. Şi ei, neastimpărat cum 
eram, ba eşeam la pirlaz cînd trecea cu mortul pe 
la poarta noastră, şi "1 boscorodeam cu cimilitura : 

Chiţigaie, gaie, ce ai în tigaie? 
Papa puilor duci în valea socilor. 
Ferice de gangur, că şeade întrun virf de soc 
Și se roagă rugului şi se mchină cucului, 
Nici pentru mine, nici pentru tine, 
Ci pentru budihacea de la groapă 
Să "i dai vacă de vacă şi doi boi să tacă. 

Ba îl petreceam pivă la biserică și apoi veneam 
acasă cu sinul încărcat de covrigi, mere, turture, 
nuci poleite, roşcove şi zmochine din pomul mor- 
tului, de se încruciau tata ŞI mama cind mă vedeau 
cu dinsele. Şi ca să mă scape de belea, m'aii tri- 
mes la stînă în dumbrava Agapiei, lingă padul Cără- 
Giţei, unde erati şi oile noastre, să şed acolo pină 
sa mai potoli boliştea ; înse peste noapte a şi dat 
holera peste mine şi m'a frămîntat ŞI m'a zgârcit 
cîrcel ; şi 'mi ardea sufletul în mine de sete ŞI CIO- 
banii şi baciul habar n'aveati de asta: numai se în- 
torceau pe ceea parte în ţipetele mele şi horăiaii 
mereu. lară ei mă tiriiam cum puteam pînă la fîn- 
tină în dosul stinei şi pe nimică pe ceas beam cîte un
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cofăiel întreg de apă; pot zice că în noaptea aceea la 
fintină mi-a fost masul și n'am închis ochii nici cît 

ai scăpăra din amănar. Abia despre ziuă s'a îndu- 

rat Vasile “Bordeianu, strungarul nostru, de s'a dus 
în Humuleşti, cale de două ceasuri cu piciorul şi 

a înştiințat pe tata de a venit cu căruța și m'a luat 
acasă. Și pe drum necontenit ceream apă, iar tata 

mă amina cu momele de la o fîntină la alta, pînă 

a dat Dumnezei de am ajuns în Humulești. Și cînd 

colo doftorii satului: moş Vasile Țandură şi altul, 

nu "mi aduc aminte, erati la noi acasă şi prăjeati pe foc 
întrun ceaun mare nişte hoştine cu săi; și după 

ce mi-ati tras o frecătură bună cu oțăt de leuştean, 

mi-aduc aminte ca acum, au întins hoştinile ferbin- 

cioare pe o pînzătură şi m'ai înfăşat cu ele peste 
tot, ca pe un copil; şi nu pot şti cit a fi trecut la 

mijloc, pînă ce am adormit mort și de abia a doua zi 

pe la toacă m'am trezit sănătos, ca toți sănătoşii ; 

Dumnezeii să odihnească pe moș Țandură şi pe to- 
varăşul săi! Şi vorba ceea: «Lucrul răă nu piere cu 

una cu două». Pină 'n seară am şi colindat mai tot 

satul; ba şi pe la scăldat am tras o raită cu prie- 

tenul meii Chiriac a lui Goian, un lainic și un pierde- 
vară ca şi mine. Dar tata nu mi-a mai zis nimic; 

m'a lăsat în voia mea pentru o bucată de vreme. 

Peste iarnă mama iar s'a pus pe capul tatii, ca să 
mă dea unde-va la școală. Dar tata spunea că nu 

mai are bani de dat pentru mine. 

— Lui dascălul Vasile a Vasilcăi plăteam numai 

cîte un sorocovăţ pe lună. lar postoronca de das- 

călul Simion Fosa din 'Țuţuieni, numai pentru că
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vorbeşte mai în tilcuri decît alţii și sfirciieşte toată 
ziua la tabac, cere cite trei husăşi pe lună; 
auzi vorbă? Nu face băiatul ista atiția husăși cu 
straie cu tot, ciţi am dat ei pentru dinsul pănă acum. 

Cind a mai auzit mama şi asta, s'a făcut foc. 
— Sărmane omule, dacă nu ştii boabă de carte 

cum ai să mă înţelegi? Cind tragi sorocoveţii la mus- 
taţă, de ce nu te olicăeşti atita? Petre Todosicăi, 
crișmarul nostru, aşa'i că “ţi-a mîncat nouă sute de 
lei; Vasile Roibu din Bejeni mai pe atiţia şi alții 
Cîţi? Ruştei lui Vălică şi Măriucăi lui Onofrei, gă- 
seşti să le dai și să le răsdai? Ştii eu; să nu crezi 
că doarme Smaranda, dormire-ai somnul cel de veci, 
să dormi! Și pentru băiat n'ai de unde da? Măi 
omule, măi! Ai să te duci în fundul iadului ŞI n'are 
să aibă cine te scoate, dacă nu te'i sili să'ți faci un 
băiat popă. De spovedanie fugi ca dracul de tămiie. 
La biserică mergi din Paşti în Paşti. Așa cauţi tu 
de suflet? 
— lan taci, măi femeie, că biserica în inima 

omului; şi dacă voi muri, tot la biserică am să şed, 
zise tata; nu mai face şi tu atita vorbă, ca fariseul 
cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mina peste gură 
Şi zi ca vameșul: «Doamne milostiv fii mie păcă- 
toasei, care'mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba.» 

În sfirşit cît s'a bălâbânit mama cu tata din prI- 
cina mea, tot pe-a mamei a rămas; căci într'o Du- 
minecă, prin cărneleagă, a venit tatăl mamei, bunicul 
mei David Creangă din Pipirig la noi ȘI văzînd 
cearta iscată între tata şi mama din pricina mea, a zis: 
— Las” măi Ştetane şi Smărăndico, nu vă mai în-
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grijiți atita, că azi e Duminecă, miine Luni şi zi de 

tîrg, dar Marţi de-om ajunge cu sănătate, am să iai 

nepotul cu mine şi am să'l duc la Broşteni cu Du- 
mitru al mei, la profesorul Nicolae Nanu, de la 
şcoala lui Baloș, șiţi vedea voi ce-a scoate el din 

băiat; că de ceilalţi băieţi ai mei, Vasile și Gheorghe 
am rămas tare mulțămit, cît au învăţat acolo. De 

două-zeci şi mai bine de ani, de cînd port vornicia în 
Pipirig, am dus-o cam anevoie numai cu răbuşul. 

Ce folos că citesc ori-ce carte bisericească, dacă nu 

știi a însemna măcar cătuși de cît, e grei. Însă de 

cînd mi-au venit băeții de la învățătură, îmi ţin so- 

coteala ban cu ban şi huzuresc de bine; acum zic : 

şi eii că poţi duce vornicia pe viață fără să te simți. 
Zăiă, mare pomană şi-a mai făcut Alecu Baloş cu şcoala 

ceea a lui, cine vrea să înțeleagă; și Doamne, 
peste ce profesor înţelept şi iscusit a dat! Aşa vor- 

beşte de blind şi primeşte cu bunătate pe fe-care 
de ţii mai mare dragul să te duci la el. Ferice de 

părinții cari l-au născut, că bun suflet de om este. 
nam ce zice. Și mai ales pentru noi țăranii mun- 

teni este o mare facere de bine! Cînd am veniteu 

cu tata şi cu frații mei Petrea şi Alexandru 1) şi Nică 

din Ardeal în Pipirig, acum şeasezeci de ani trecuţi, 

unde se pomenea şcoli ca a lui Baloş în Moldova? 

Doar la laşi să fi fost aşa ceva şi la Mănăstirea 

Neamţului, pe vremea Mitropolitului Iacob, care era 

o leacă cimotie cu noi de pe Ciubuc clopotarul de 
la Mănăstirea Neamţului, bunicul mîne-ta, Smărandă, 

5 «Şi Vasile» e în «Conv. Lit,»
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al cărui nume stă scris şi astăzi pe clopotul bisericii 
din Pipirig. Ciubuc Clopotarul, tot din Ardeal, ştia 
puţină carte ca și mine; şi apoi a pribegit de-acolo 
ca şi noi, s'a tras cu bucatele încoace ca ŞI moş 
Dediii din Vinători şi alți mocani, din pricina păpis- 
tâșiei mai mult, pe cit știă et: și atit era de cuprins, 
de sai umplut munţii: Hălăuca, Piatra lui Iepure, 
Bărnariul, Cotnărelul și Boampele pînă dincolo peste 
Petru-Vodă, de turmele şi tamazlicurile lui. ȘI se po- 
meneşte că Ciubuc era om de omenie ; fiecare oaspe 
ce trăgea la odaia lui era primit cu dragă inimă şi 
ospătat cu îndestulare. Și se dusese vestea în toate 
părțile despre bunătatea şi bogăția sa. Până şi Vodă 
ci-C'ar fi tras odată în gazdă la Ciubuc, şi întrebîn- 
dul cu cine mai ține atita amar de bucate, el ar fi 
răspuns: «Cu cei slabi de minte şi tari de virtute, 
Măria Ta». Atunci Vodă nu s'a putut stăpîni de mi- 
rare, spuind: «la aista'i om, zic și eu; de-ar fi mulți 

Sa dinsul în domnia mea, puţină lipsă ar duce țara la 
N nevoi! Și l-a bătut Vodă cu mina pe umăr, zicîndu'i: 
» Moșule, să ştii că de azi înainte eşti omul mei, 

şi la Domnie ţii deschisă uşa ori ŞI cînd. 
Şi de-atunci i-a mers lui Ciubuc numele de ozu/ 

lui Vodă; încit şi pînă astăzi un deal în partea despre 
Plotunul, unde era mai de mult așezarea lui Ciubuc, 
se cheamă «Dealul Omului». 

Pe acest deal, Smarandă, am fugit în vremea za- 
verei cu mă-ta, cu tine şi cu frate-tău loan, de frica 
unei cete de Turci, care se bătuse chiar atunci cu 
Volintirii la Secul și apoi se indreptară spre Pipirig 
după jefuit. Iar pe soxtaohătiuea, de grăbiţi ce am 

$ = mata 
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fost, o uitasem acasă pe prispă în albiuță. Și mă-ta 
cînd a dat de copilă că nuii, a început a'şi smulge 

părul din cap şi a o boci înăduşit, zicînd: 

— Vai de mine şi de mine, copila mea aă stră- 

puns'o “Turcii! 
Eu însă, mam suit în virful unui brad şi cum 

am văzut că apucă “Turcii spre Plotunul, m'am as- 
vârlit fără sine pe părul unui cal, am alergat acasă, 

şi cînd colo am găsit copila teafără; însă răstur- 

nată cu albiuţa de nişte porci, cari grohăiai împre- 
jurul ei, cît pe ce să o rupă. lar pe la capătul albiuţei 

am găsit cite-va rubiele, puse de Turci — se vede — 
la capul copilei. Atunci am luat copila și de bu- 

curie nici nu ştiu cînd am ajuns cu dinsa la mă-ta 
în Dealul Omului. Și dupe ce mi-am venit puţin 
în sine, am zis și eu în amărăciune, ca mulți îna- 

inte de mine:—Cei cari n'au copii, nu ştiii ce'i ne- 

cazul. Bună minte mai aă uma în felul acesta de 
nu se însoară. Și unul dintr'aceştia a fost şi Ciu- 

buc Mocanul, care neavind femee nici copii, ce 

i-a venit mai tirziă de evlavia cea multă ce avea sau 

de alte împrejurări, a închinat toată averea sa Mă- 

năstirei Neamţului şi el sa călugărit mai cu toți 

haidăii lui, făcînd multe pomeniri cît a fost în viață; 
iar astăzi petrece în linişte lîngă zidurile mănăstirii, 

Dumnezei să'l ierte şi să'l odihnească întru împă- 

răţia cerească ! Căci şi noi ca miine avem a ne 

duce acolo! Aşa "i că voi habar n'aveţi de toate 

“aceste, de nu v'aşi fi spus eu, zise bunicul oftind. 

Nu'i rău, măi Ştefane, să ştie şi băiatul tău o 
leacă de carte, nu numai de cît pentru popie, cum



AMINTIRI 19 
  

chitește Smaranda; că și popia are multe, năcazăle 
e greii de purtat. Și de cit n'ar fi cum se cade, 
mai bine să nu fie. IDar cartea îți aduce şi oare-care 
mingiere. Eu să nu fi ştiut a ceti, de mult aş fi îne- 
bunit, cite am avut pe capul mei. Însă deschid Vie- 
țile Sfinților şi văd atitea şi atîtea şi zic:— Doamne! 
multă răbdare ai dat aleşilor tăi. Ale noastre sunt 

flori la ureche pe lingă cele ce spune în cărți. Ş'a- 
poi să fie cine-va de tot boi, încă nu este bine. 

Din cărţi culegi multă înțelepciune; şi la dreptul 

vorbind, nu eşti numai aşa o vacă de muls pentru 

fie-care. Băiatul văd că are ţinere de minte; şi nu- 
mai după cît a învăţat, cîntă și citește cit se poate 

de bine. | 

De aceste și altele ca aceste a vorbit bunicul Da- 

vid cu mama şi cu tata mai toată noaptea Dumi- 

necă spre Luni, şi Luni spre Marţi; căci la noi mi- 

nea cînd venea din Pipirig la tirg să'şi cumpere 
cele trebuitoare. 

lar Marţi des-dimineaţă puse tarniţele şi desagii 

pe cai, [şi] legindu'i frumuşel cu căpăstrul pe cel deal 
doilea de coada celui întii, pe cel de al treilea de 

coada celui al doilea, pe ce-l de al patrulea de coada 
celui al treilea, cum îi leagă muntenii, a zis: 

— Ei măi Ştefane şi Smărănducă, mai rămîneţi 
cu sănătate; că ei mam dusu-nvam 1); hai nepoate, 

gata eşti? 

— Gata, bunicule, haidem, zisei necăjindu-mE cu 

niște costițe de porc afumate şi cu nişte cîrnați 

2 Formă rară, întrebuințată însă şi de Eminescu în povestea «Mi- 
ron și Frumoasa fără-corp».
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fripţi, ce mii pusese mama dinnaite. Și luîndu'mi 
rămas bun de la părinți, am purces cu bunicu spre 
Pipirig. Şi era un pui de ger în dimineaţa aceea, 
de crăpau lemnele. Și din sus de Vinători, cum 
treceam puntea peste apa Neamţului, bunicul în 
urmă cu caii de căpăstru şi eu înainte, "mi-ai lu- 

necat ciubotele şi am căzut în Ozana; cit mi ţii 

băietul! Noroc de bunicul. — Și scroambele este a 
voastre îs pocite, zise el, scoțindu-mE răpede murat 
pînă la piele și înghețat hăt bine, căci năboise apa 

în toate părțile. Şi iute "mi-a scos ciobotele din pi- 
cioare, că se făcuse bocnă.—Opincaii bună, săraca! 

Îti şeade piciorul hodinit şi la ger huzurești cu dinsa.. 

Și pînă a vorbit acestea, eram şi învălit întro 

sarică ghițoasă de Caşina, băgat într'o desagă pe 

cal, purces pe drum şi hai la Pipirig. Și cînd m'a 

vEzut bunica în ce hal mă aflam, ghemuit în de- 

sagă, ca un pui de boda-proste, cît pe ce să se pră- 
pădească plingînd. Încă nam văzut aşa femeie să 
plingă de toate cele; era miloasă din cale afară. 
Carne de vită nu mînca în viață tot din astă pri- 
cină, şi cînd se ducea sărbătoarea la biserică, bocea 
toți morții din ţinterim, fie rudă, fie străin, fără deo- 
sebire. Bunicul însă era aşezat la mintea lui; își 
căuta de trebi cum ştia el şi lăsa pe bunica într'ale 
sale, ca un cap de femeie ce se găsea. 

—  Oni Doamne, Davide, cum nu te mai astim- 
peri; de ce-ai scos băiatul afară din casă pe vremea 
asta ? 
— Ca să te miri tu, Nastasie, zise bunicul, sco- 

țînd -o piele de porc sălbatec din cămară şi croind
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cite-o păreche de opinci pentru Dumitru și pentru 
mine; apoi le-a îngruzit trumos şi a petrecut cite o 
păreche de aţă neagră de păr de cal prin cele no- 
Jiţe. Și a treia zi după asta, dindu-ne schimburi şi 
cîte două perechi de obiele de suman alb, ne-am 
încălțat cu opincile binişor, și sărutînd mîna bunicăi, 
am luat-o prin Bobăieşti iar cu bunicul şi cu Du- 
mitru, fratele mamei cel mai mic și suind pe la 
fundul Hălăucei, am ajuns după un tirziti în Fărcașa, 
unde ne-a fost şi masul, împreună cu părintele Du. 
mitru de la Pirăul Cârjei, care avea o gușă la git 
cît o ploscă de cele mari și giria dintr'însa ca 
dintr'un cimpoi, de n'am putut închide ochii de 
răul săă, mai toată noaptea. Nu era vinovat bietul 
preot; şi după cum spunea şi el, e mai răi de cei 
ce ati guşă în cap, decit de cei ce o poartă pe 
dinafară. 

A doua zi am purces din Fărcaşa pe la Borca 
spre Pirăul Cirjei şi Cotirgaș, pînă ce am ajuns şi 
la Broşteni. După ce ne-a aşezat bunicul în gazdă, 
cu toată cheltuiala lui la una Irinuca, apoi ne-a dus 
pe la profesori şi pe la biserică de ne-aă închinat 
pe la icoane și pe urmă ne-a lăsat cu sănătate ŞI 
s'a întors a casă, trimițîndu-ne din cînd în cînd cele 
trebuitoare. 

Satul Broştenii fiind împrăștiat, mai ca toate sa- 
tele de la munte, nu se rușina lupul şi ursul a se 
arăta ziua mare prin el; o casă ici sub tihăraia asta, 
alta dincolo de Bistriţa sub altă tihăraie, mă 
rog, unde i-a venit omului îndămînă să şi-o facă. 
ȘI “Lrinuca avea o cocioabă veche de birne cu fe-
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restrele cît palma, acoperită cu scînduri, îngrădită 

cu răslogi de brad şi așezată chiar sub munte pe 
malul stîng al Bistriţei, aproape de pod. Iriauca era 

o femee nici tînără nici tocmai bătrină, avea băr- 

bat şi o fată balciză şi lălie, de'ţi era frică să înop- 
tezi cu dînsa în casă. Noroc numai că de Luni di- 

mineața şi pănă Sîmbătă seara n'o mai vedeai; se 
ducea cu tată-săă în munte la făcut ferestrae și lucra 
toată săptămîna ca un bărbat, pentru nimica toată: 

doi oameni cu doi boi, la vreme de iarnă abia își 

puteaă scoate mămăliga. Ba la mulţi se întîmpla 

de veneaii Simbătă noaptea cite cu un picior frînt. 
sai cu boii stilciți şi acesta le era cîştig pe deasupra. 

Cocioaba de pe malul stîng al Bistriţei, bărbatul, 
fata şi boii din pădure, un țap și două capre slabe 

şi riloase ce dormeai pururea în tindă, era toată 

averea lrinucăi. Dar şi asta'i o avere, cînd e omul 

sănătos. Insă ce mă priveşte ? Mai bine să ne cău- 
tăm de ale noastre. 

Noi, cum a plecat bunicul, a doua zi ne-am dus 
la şcoală, şi văzînd profesorul că purtăm plete, a 

poruncit unuia dintre şcolari să ne tundă. Cînd am 

auzit noi una ca asta, am început a plinge cu zece 

rînduri de lacrimi, şi a ne ruga de toţi Dumnezeii 

să nu ne sluțească. Dar "ţi-ai găsit, profesorul a 

stat lingă noi, pînă ce ne-a tuns chilug. Apoi ne-a 

pus în rînd cu ceilalți școlari şi ne-a dat de învă- 

ţat după puterea noastră ; între una-alta și «Ingernl 

a strigat» pe din afară. Şi am dus-o noi aşa pînă 

la Mezii-Păresii. Şi unde nu ne trezim într'o bună
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dimineaţă plini ciucur de rie căprească, de la ca- 
prele Irinucăi. Ei, ei! ce'i de făcut? 

Dascălul nu ne mai primea în şcoală, lrinuca nu 

ne putea vindeca, pe bunicul n'avea cine îl înştiința, 
merindele erau pe sfirşit, răă de noi! — Nu ştii 

cum se întîmplă, că aproape de Buna-Vestire unde 
nu dă o căldură ca aceea, şi se topeşte omătul şi 
curg piîrăile şi se umflă Bistriţa din mal în mal, de 

cît pe ce să ia casa lrinucăi. Și noi pe căldurile 
cele ne ungeam cu leșie tulbure, ședeam afară la 

soare cu pielea goală, pănă se usca cenuşa pe noi 

şi apoi ne băgam în Bistriţa de ne scăldam. Aşa 
ne învățase o babă să facem, ca să ne treacă de 
riie. VE puteţi inchipui ce vrea să zică a te scălda 

în Bistriţa la Broşteni, de două ori pe zi, tocmai 

în postul [cel] mare. Și nici tu junghi, nică tu frig-uri, 

nici o altă boală nu s'a lipit de noi, dar nici de 
rile n'am scăpat. Vorba ceea: «Se ţine ca riia de 

om». Într'o zi fund lrinuca dusă în sat şi avind 

obicei a şedea uitată ca fata vătămanului, noi n'a- 
vem ce lucra ? Ne suim pe munte la deal de casa 

ei cîte cu o bucată de răslog în mînă şi cum cur- 

geau păraele grozav, mai ales unul alb cum e lap- 

tele, ne pune dracul de urnim o stîncă din locul 

ei, care era numai fuținată ; şi unde nu porneşte 

stinca la vale săltîind tot mai sus de un stat de om; 

Şi trece prin gardul şi prin tinda Irinucăi pe la 

capre şi se duce drept în Bistriţa, de clocotea apa. 
Asta era în Simbăta lui Lazăr pe la amiază. Ei, ei! 

ce'i de făcut? Gardul şi casa femeiei dărimate la



24 IOAN CREANGĂ 
  

pămint, o capră ruptă în bucăţi, nui lucru de șagă. 
Uitasem acum și riie şi tot de spaimă. 

— Strînge repede ce mai ai, pănă cînd nu vine 
baba şi hai să fugim cu pluta ceea la frate-meiă 
Vasile în Borca, zise Dumitru; căci plutele înce- 
puse a umbla. Inșfăcăm noi te miri ce mai aveam, 
ne ducem degrabă la plută şi plutașii de cuvint ȘI 
pornesc. Ce a fi zis lrinuca în urma noastră, ce 
n'a fi zis, nu ştiă: dar ştii atita, că eram cu g&hiaţa 
în spate de frică păn'am ajuns la Borca, unde ne-a 
fost şi masul. lar a doua zi, în Dumineca de Florii 
des-dimineaţa am plecat din Borca, pe Plaiul-Bătrin, 
împreună cu doi plăieşi călări, spre Pipirig. Era o 
zi frumoasă în Duminica aceea şi plăieşii spuneai 
că nai mai apucat așa primăvară de vreme de 
cînd îs ei. 

Eă cu Dumitru însă, o duceam într'un cîntec, 
stringind viorele şi toporași de pe lingă plai şi 
mergeam tot zburdind și hirjonindu-ne, de parcă 
nu eram noi riioşii din Broşteni, care făcusem atita 
bucurie la casa lrinucăi. Și mergînd noi tot aşa, 
cam pe la amiază deodată s'a schimbat vremea cea 
frumoasă într'o vijelie cumplită, să răstoarne brazii 
la pămînt, nu altă ceva. Pe semne baba Dochia 
nu'și lepădase toate cojoacele. Incepe a bura, apoi 
o întoarce în lapoviţă, pe urmă o dă în frig și nin- 
soare cum se cade, şi întrun buc ne astupă calea, 
de nu ştiai în cotro să mergi. Şi tot ninsoare ŞI 
piclă pînă în pămînt, de nu se vedea om pe om 
alăturea fiind. 

— Aşa'i că s'a deochiat vremea, zise unul dintre
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plăieşi oftind. M& miram că să fi mîncat lupul iarna 
asta aşa de în pripă. De pe la înțercători, am pră- 
pădit drumul. De acum so luăm de-a chioara, şi 
unde ne-a fi scris, acolo vom ieşi. 

— L-auziţi glasul unui cocoş, zise celalt plăieş. 
Haideţi s'apucăm într'acolo şi poate să ieşim în sat 
undeva. 

ȘI ne coborăm noi şi ne tot coborăm cu mare 
greutate pe nişte povirnişuri primejdioase şi ne în- 
curcăm printre ciritei de brad, şi caii lunecai şi se du- 
ceai de-a răstăgolul, şi eă cu Dumitru mergeam zgri- 
buliţi şi plingeam în pumni de frig şi plăieșii nu- 
mai icneaă şi'şi muşcai buzele de necaz: ŞI omă- 
tul se pusese pe une-locuri pînă la brii ŞI începuse 
a înopta cînd am ajuns într'o infundătură de munți, 
unde se auzea răsunănd glasul unui părăiaş ce ve- 
nea ca și noi din deal în vale, prăvălindu-se şi is- 
bindu-se de cele stînci fără voința sa... Numai atita, 
căci el a trecut mai departe în drumul săă, iar noi 
am stat pe loc şi am pus-o de mămăligă fără apă. 

— Ei măi băieţi, ia amu trageţi la aghioase, zise 
un plăieş, scăpărind şi dînd foc unui brad. 

— Ce ţii scris, în frunte ţii pus; chef şi voie 
bună, zise celalt scoțind o hrincă ingheţată din dă- 
sagă, pirpilind-o pe jeratec şi dindu-ne şi nouă cite 
o harchină. Și aşa luneca hrinca aceia de uşor pe 
git, parcă era unsă cu unt! După ce ne-am pus 
bine-răă gura la cale, ne-am covrigit împrejurul fo- 
cului; şi deasupra ninsoare, dedesubt udeală; pe o 
parte îngheţai, pe una te frigeai, ca la vremea și 
locul acela. Și tot chinuindu-ne aşa, era să ne pască
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alt păcat: cît pe ce să ne toropească bradul aprins, 
de nu băga de seamă unul dintre plăieşi. Pesemne 
blestemul Irinucăi ne ajunsese. 

Insfirşit, se face şi ziuă, şi [după ce ne spălăm cu 
omăt şi ne închinăm după obiceiul creștinesc), por- 
nim cu plăieșii la deal pe -unde ne coborisem. Nin- 
soarea mai încetase, şi după multă trudă am găsit 
drumul, şi hai, hai! hai, hai! cătră seară am ajuns 
la bunicul David în Pipirig. Şi cînd ne-a văzut bu- 
nica, de bucurie + şi tras un bocet. 

— David al meu are de gînd să mă bage de vie 
în mormint cu apucăturile lui, cum văd et. lacăce 
rană-i pe dinşii, sărmanii băieţi! Cum i-a mîncat răia 
prin streini, mititei! 

Și după ce ne-a căinat şi ne-a plins bunica după 
obiceiul ei, şi după ce ne-a dat de mincare tot ce 
avea mai bun şi ne-a îndopat bine, de grabă s'a dus 
în cameră, a scos un ulcior cu dohot de mesteacăn, 
ne-a uns peste tot trupul din creştet pînă în tălpi 
și apoi ne-a culcat pe cuptor la căldură. Şi tot aşa 
ne-a uns de cite două trei ori pe zi cu noapte, pînă 
ce în Vinerea-Seacă ne-am trezit vindecaţi fa/fă. 
Dar pănă atunci a venit şi veste de la Broşteni des- 
pre stricăciunea ce făcusem, şi bunicul fără vorbă a. 
mulțămit pe Irinuca cu patru galbeni. Apoi în Sîm- 
băta Paştilor m'a trimis la părinți acasă în Humu- 
leşti. Și în ziua de Paști am tras un «Ingerul a stri- 
gat» la biserică, de ati rămas toți oamenii cu gurile 
căscate la mine. 

[ȘI] mamei îi venea să mă înghită de bucurie. [ȘI] 
părintele loan m'a pus la masă cu dinsul şi Smă-
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răndiţa a ciocnit o mulțime de ouă roşii cu mine. 
[Și] bucurie peste bucurie venea pe capul meii. lar 

la învierea a doua, nu 'mi-a mai mers aşa de bine; 

căci toate fetele din sat viind la biserică şi unele 

din ele fiind mai drăcoase, cum ai dat cu ochii de 
mine, le-a şi bufnit risul şi au început a-mi zice: 

Tunsul felegunsul 
Tunsul felegunsul 
Ciinii după dînsul!



IL 3 

MAMA. — SBENGUIRI CU FRATE-SEU ZAHEI. — OBICEIURI DE 

SERBĂTORI. — POPA OȘLOBANU. — MOŞ CHIORPEC 

CIUBOTARUL. — MĂTUŞA MĂRIOARA. — 

ALTE PĂŢĂNII 

Nu ştii alții cum sunt, dar ei, cînd mă gindesc 
la locul naşterii mele, la casa părintească din Hu- 
mulești, la stilpul hornului unde lega mama o sfoară 
cu motocei la capăt, de crăpau mițele jucîndu-se cu 
ei, la prichiciul vetrei cel humuit de care mă ţineam 
cînd începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care 
mă ascundeam, cînd ne jucam noi băieţii de-a mi- 
Joarca”), şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi 
farmecul copilăresc, parcă'mi saltă ŞI acuma inima 
de bucurie! Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci, 
și părinții și frații şi surorile îmi erai sănătoși, şi 
casa ne era îndestulată, şi copiii şi copilele megie- 
șilor eraii deapururea în petrecere cu noi, şi toate 
îmi mergeaii după plac, fără leac de supărare, de 
parcă era toată lumea a mea? 

ȘI eii eram vesel ca vremea cea bună și sfurlu- 
batic şi copilăros ca vintul în turburarea sa. 

Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile 

1) Publicat pentru întăia oară în «Conv. Lit.» Anul XV (1881) No.1. 
2) «De-a mijia» se numeşte în Ardeal acest joc de copii.
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sale, îmi zicea cu zîmbet uneori, cînd începea a se 
ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată : 
«ieși copile cu părul bălan afară şi ride la soare, 
doar sa îndrepta vremea». Şi vremea se indrepta 
după risul mei. | 

Știa, vezi bine, soarele cu cine are de a face, căci 
eram feciorul mamii, care şi ea cu adevărat că știea 
a face multe şi mari minunății: alunga nourii cei 
negrii de pe deasupra satului nostru şi abătea grin- 
dina în alte părți, înfigînd toporul în pămînt afară, 
dinaintea uşii ; închega apa numai cu două picioare 
de vacă, de se încrucea lumea de mirare ; bătea 
păminiul sau păretele sai vr'un lemn, de care mă 
păleam la cap, la mînă saă la picior, zicînd: «Na, 
na!» şi îndată ?mi trecea durerea. 

Cînd vuia în sobă tăciunele aprins, care se zice 
că face a vînt şi vreme rea, sau cînd ţiuia tăciunele 
despre care se zice, că te vorbeşte cineva de răi, 
mama îl mustra acolo, în vatra focului, şi ”] buchisa 
cu cleştele, să se mai potolească dușmanul ; şi mai 
mult de cit atita: oleacă ce nu "i venea mamei la 
socoteală căutătura mea, îndată pregătea, cu de- 
getul îmbălat, puţină tină din colbul adunat pe 
opsasul încălțării ; ori mai în grabă lua funingine 
de la gura sobei, zicînd: «Cum nu se dioache căl- 
ciiul sai gura sobei, aşa să nu mi se dioache co- 
pilaşul !» Și 'mi făcea apoi cîte un benchiii [boghet] în 
frunte, ca să nu "şi prăpădească odorul!.. Și altele 
multe încă făcea. 

Aşa era mama în vremea copilăriei mele, plină 
de minunăţii, pe cît mi-aduc aminte; ŞI 'mi aduc
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bine aminte, căci braţele ei m'ai legănat, cînd îi 

sugream ţiţa cea dulce şi mă alintam la sînu-i găn- 
gurind şi uitindu-mă în ochii ei cu drag! Și sînge 

din sîngele ei şi carne din carnea ei am împrumu- 

tat; şi a vorbi de la dinsa am învățat, iar înţelep- 

ciunea de la Dumnezeii, cind vine vremea de a pri- 

cepe omul ce “i bine şi ce "i rău. 

Dar vremea trecea cu amăgele şi eii creşteam 

pe nesimţite; și tot alte gînduri îmi zburaii prin cap 

şi alte plăceri mi se deşteptai în suflet; și în loc 

de înţelepciune, mă făceam tot mai neastîmpărat şi 

dorul meu era [acum] nemărginit; căci sprinţar şi înşe- 

lător este gindul omului, pe ale căruia aripi te poartă 

dorul necontenit şi nu te lasă în pace, pănă ce intri 

în mormînt. 

Insă vai de omul care se ia pe gînduri: Uite, cum 

te trage pe furiș apa la adînc! şi din veselia cea 

mai mare, cazi de o dată în uricioasa întristare. 

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci 

ea singură este veselă şi nevinovată. Și drept vor- 

bind, acesta "i adevărul. 

Ce'i pasă copilului, cînd mama şi tata se gîndesc 

la neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua 

de miine, sau căii frămîntă alte ginduri pline de în- 

grijire. Copilul încălecat. pe băţul săi, gîndeşte că 

se află călare pe un cal de cei mai strașnici, pe 

care aleargă cu voie bună, şil bate cu biciul şil 

struneşte cu tot dinadinsul și răcneşte la el din toată 

inima de'ţi ia auzul; şi de cade jos, crede că la 

trîntit calul, şi pe băț îşi descarcă mînia în toată 

puterea cuvîntului.
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Aşa eram eii la virsta cea fericită, şi aşa cred că 
au fost toți copiii, de cînd îi lumea asta ŞI pămîntul, 
măcar să zică, cine ce-a zice. 

Cind mama nu mai putea de obosită, Şi se lăsa 
cite-oleacă ziua să se odihnească, noi băieţii tocmai 
atunci ridicam casa în slavă. Cind venea tata noap- 
tea de la pădure din Dumesnicu, îngheţat de frig 
şi plin de promoroacă, noi îl spenam sărindu-i în 
spate pe întuneric. Şi el, cît era de ostenit ne prin- 
dea !) cite pe unul, ca la «baba oarba» ne ridica 
în grindă, zicînd: «tita mare!» Și ne săruta mereu 
pe fie-care. lar după ce se aprindea opaițul şi tata se 
punea să minînce, noi scoteam miţele de prin ocniţe 
și cotruțe, şi le flocăiam, şi le şmotream dinaintea 
lui, de le mergea colbul; și nu puteai scăpa bietele 
miţe din mînile noastre, pănă ce nu ne sgîriau şi 
ne stupeai, ca pe noi. 

— Incă te uiţi la ei, bărbate, zicea mama, și le 
dai paiele! așa'i? — Ha, ha! bine vai mai făcut, 
Pughibale spurcate ce sunteţi! că nici o hghioae 
nu se poate aciua pe lingă casă, de răul vostru. 
lacă dacă nu vam săcelat astăzi, faceţi otrocol prin 
cele miţe şi daţi la om ca câinii prin băț. Ara! d'a- 
poi aveţi la ştiinţă, că vă prea întreceţi cu dedi- 
ochiul. Acuș iai varga din coardă, şi vă croiesc de 
vă merg; petecile. 

— Ia lasă'i şi tu mă nevastă, lasă'i; că se bucură 
ŞI ei de venirea mea, zicea tata, dindu-ne huța. Ce 
le pasă: lemne la trunchită sunt; slănină şi făină în 
DN 

1) Cele şase cuvinte din urmă lipsesc în ediţiile Şaraga și Miiller.
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pod este deavolna,; brînză în putină, asemenea; cu- 
rechi în poloboc, slavă Domnului! Numai de-ar fi 
sănătoși să mănince și să se joace acum, cit sunt 
mititei; că le-a trece lor zburdăciunea, cînd or fi mai 
mari şi "i-or lua grijile înainte: nu te teme, că n'or 
scăpa de asta. Ş'apoi nu ştii că este o vorbă; da- 
că'i copil, să se joace; dacăii cal, să tragă, şi dacă”i 
popă, să citească.... 

— Ție omule, zise mama, așa ţi'i a zice, că nu 
şezi cu dinşii în casă toată ziulica să'ți scoată peri 
albi, mînca'i-ar pămîntul, să'i mănînce, I)oamne iar- 
tă-mă! De-ar mai veni vara, să se mai joace și pe 
afară; că m'am săturat de ei, ca de mere pădureţe. 
Cite drăcării le viii în cap, toate le fac; cînd începe 
a toca la biserică, Zahei al tău cel cu minte fuga 
şi el afară şi începe a toca în stative de pirie pă- 
reții casei și duduie ferestrele. Iar stropiştul de Ioan 
cu talanca de la oi, cu cleştele şi cu vătrariul face 
o hodorogeală şi un tărăboi de'ți ia auzui; apoi îşi 
pun cite o ţoală în. spate şi cîte-un coif de hirtie în 
cap și cîntă <aleluia şi Doamne miluiește, popa prinde 
peşte», de te scot din casă. Şi asta în toate zilele 
de cite două, trei ori, de'ţi vine cîte-odată să'i co- 
seşti în bătaie, dac'ai sta să te potriveşti lor. 
—... Păi, de, măi femeie, tot eşti tu bisericoasă, 

de s'a dus vestea; încaltea "ţi-ai făcut şi băieţii bi- 
serică aici pe loc, după cheful tăi; măcar că'ţi intră 
biserica în casă, de departe ce-i... De-acum pune- 
ți-vă pe făcut privigheri de toată noaptea şi paras- 
covenii cîte vă place, măi băieți, dacă vii voia să 
vă dea mă-ta în toate zilele numai colaci de cei
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unși cu miere de la «Patru-zeci de sfinți» și colivă. 
cu miez de nucă. 

— Ei, apoi! minte ai omule? mă miram ei, de 
ce-s şi ei aşa de cuminţi, mititei; că tu le dai nas 
şi le ţii hangul. Ia priveşteii cum staă toţi treji şi 
se uită țintă în ochii noştri; parcă ai de gînd să 
ne zugrăvească. lan să”i fi sculat la treabă, ş apoi să'i 
vezi cum se codesc, se drîmboiesc şi se sclifosesc, zise 
mama. Hai! la culcat, băieți, că trece noaptea; vouă 
ce vă pasă, cînd aveți de mîncare sub nas. 

Și după ce ne culcam cu toţii, noi băieții, ca bă- 
ieţii, ne luam la hîrjoană, şi nu puteam adormi de 
incuri, pănă ce era nevoită biată mama să ne facă 
musai cite un şurub, două prin cap, şi să ne dea 
cite-va fapangele la spinare. Şi tata, săturindu-se cite- 
odată de atita hălăgie, zicea mamei: 

— Ei taci, taci! ajungă'ţi de-amu, herghelie! Știu 
că doar nu-s babe să chirotească din picioare. 

Însă mama ne mai da atunci cîte-va pe deasupra 
ŞI mai îndesate, zicînd: 

— Na-vă de cheltuială, ghiavoli ce sunteţi! Nici 
noaptea să nu mă pot odihni de incolele voastre ? 

Și numai aşa se putea linişti biata mamă de răul 
nostru, biată să fie de păcate! Ş'apoi socotiți că se 
mintuia numai cu atita? 

Ţi-ai găsit! A doua zi des- dimineaţă le incepeam 
din capăt; și iar lua mama nănaşa din coardă, ŞI 
iar ne jnăpăia, dar noi parcă bindiseam de asta?... 
Vorba ceea: 

«Pielea rea şi răpănoasă, 
Ori o bate ori o lasă».
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Și cîte nu ne venea în cap, şi cîte nu făceam cu 

vîrf şi îndesate, mi-aduc aminte, de par'că acum mi 
se întîmplă. Mai pasă de ţine minte toate cele şi 

acum aşa, dacă te slujeşte capul, bade Ioane. 

La Crăciun, cînd tăia tata porcul, şil pirlea şil 

opărea, şi'l învălea iute cu paie, de'l înăduşea, ca să 
se poată rade mai frumos, ei încălecam pe porc 

deasupra paielor, și făceam un chef de mii de lei, 
ştiind că mie are să'mi dea coada porcului s'o frig 

și băşica s'o umplu cu grăunțe, s'o umflu și so 
zurăiesc, după ce sa uscat; şapoi, vai de urechile 

mamei, pînă ce nu mi-o spărgea .de cap. Şi să 

nu'mi uit cuvîntul: Odată, la un sfintul Vasile, ne 

prindem noi vr'o cîțiva băieţi din sat, să ne ducem 

cu plugul; căci eram și ei mărişor acum, din pă- 

cate. Și în ajunul Sfintului Vasile, toată ziua am stat 
de capul tatii să'mi facă şi mie un buhai; or de nu, 

batir un harapnic. 

— Doamne, ce harapnic ţi-oi da eu,. zise tata 

dela o vreme. N'ai ce mînca la casa mea? Vrei 

să te bușşească cei nandralăi prin omăt? Acuş te 
descalț!» 

Văzînd eu că "mi-am aprins paie în cap cu asta, 

am şterpelt'o deacasă numai cu băşica cea de porc 

nu cumva să'mi ia tata ciubotele şi să rămin de ru- 

şine înaintea tovarășilor. Și nu ştiă cum s'a întîmplat 

că nici unul dintre tovarăși n'avea clopot. Talanca 
mea era acasă; dar mă puteam duce s'oiai? Insfirşit 

facem noi ce facem, şi sclipuim 'de colo o coasă 

ruptă, de ici o cărceie de tînjeală, mai un vătrar cu 
belciug, mai bășica cea de porc a mea, şi pe după
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toacă şi pornim pe la case. Și o luăm noi de Ja 

popa Oșlobanu, tocmai din capul satului din sus, cu 

gindul să umblăm tot satul... Cind colo, popa tăia 
lemne la trunchi afară; şi.cum a văzut că ne așezăm 

la fereastră şi ne pregătim de urat, a început a ne 
trage citeva naşteri îndesate şi a zice: 

— De abia s'au culcat găinile şi voi aţi şi început? 
la staţi o leacă, blestemaților, să vă dau eu! 

Noi atunci am pîrht'o la fugă. Iar el zvîrr! cu o scur- 
tătură în urma noastră; căci era om hursuz şi piclșit 
popa Oşlobanu. Și din spaima ceia, am fugit şi noi 

mai jumătate sat înapoi, fără să avem cînd îi zice 

popii: 

«Drele pe podele 

Şi bureţi pe păreți: 

Cite pene pe cocoși 
Atiţia copii burduhoşi». 

cum obicinuiesc a zice plugarii pe. la casele ce 
nui primesc. 

Măi! al dracului venetic. şi ceapcîn de popă, zicem 

“noi după ce ne adunăm toţi la un loc, înghețaţi de 

Îng şi speriați; cît pe ce era să ne ologească boazta 

cea îndrăcită; vedea-l-am dus pe năsălie la biserica 

sfintului Dumitru, de sub cetate, unde slujeşte ; curat 
„ucigă'| crucea "l-a colăcit să vie şi să'şi facă budi- 

hacea casă la noi în sat. Ferească Dumnezeii, să 

fie preoții noştri aşa, că nu te-ai mai înfrupta cu 
nimica de la biserică, în vecii vecilor! Și pănă 7] 

măi menim pe popă, pînă "| mai boscodorim, pănă 
una alta, amurgeşte bine. 

Ei, amu, ce'i de făcut? Hai să intrăm ici în
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ograda asta, zise Zaharia lui Gitlan, că ne trecem 
vremea, stind în mijlocul drumului. Și intrăm noi la 
Vasile-Aniţei și ne aşezăm la fereastră după obicei. 
Dar parcă naiba vrăjește: cela nu sună coasa, căii 
e Îrig; celuia că'i îngheaţă miinile pe circeie; văru- 
mei loan Mogorogea, cu vătarul subsoară, se pu- 
nea de pricină că nu ură, şi numaţi crăpa inima 
în tine de necaz! Ură tu, măi Chiriece, zic ei lui 
Goian; şi noi, măi Zaharie, să prufnim din gură ca 
bubaiul, iarâ iştilalți să strige: hăi, hăr! Ş'odată şi 
începem. Și ce să vezi? Unde nu se iea hapsina 
de nevasta lui Vasile-Aniţei cu cociorva aprinsă 
după noi; căci tocmai atunci trăgea focul, să dea 
colacii în cuptor. «Vai, aprinde-v'ar focul, să vă 
aprindă, zise ea burzuluită grozav; dar cum se 
chiamă asta? In obrazul cui va învățat» 

Atunci noi la fugă băieți, mai dihai decit la popa 
Oşlobanu... Dar bun pocinog a mai fost şaista, 
zicem noi, oprindu-ne în răscrucile drumului, din 
mijlocul satului, aproape de biserică. 

Încă una- două de aestea, şi ne scot oamenii din 
sat afară, ca pe nişte lăieţi Mai bine să mergem la 
culcare. Și după ce ne arvunim noi şi pe la anul, 
cu jurămiînt să umblăm tot împreună, ne-am des- 
părțit unul de altul, răbigiți de frig și hămesiţi de 
foame, şi hai fiecare pe la casa cui ne are, că mai 
bine'i pare. Şi iaca aşa ne-a fost umblarea cu plu- 
gul în anul acela. 

D'apoi cu zmîntinitul oalelor, ce calamandros fă- 
ceam: 

Cind punea mama laptele la prins, ei, fie post,
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fe cîşlegi, de pe a doua zi şi începeam a linchi 
groşciorul de pe deasupra oalelor; şi tot aşa în 
toate zilele, pină ce dam de chișleag. Și cînd căuta 
mama să zmintinească oalele, zmîntîneşte Smărandă, 
dacă ai ce..... Poate c'ati luat strigoaicele mana de 
la vaci, mămucă, îi ziceam ei șezind încinchit şi cu 
limba scoas'afară dinaintea mamei, Jos lingă oale. 
— Doamne, prinde'l-voi strigoiul cela odată la 

oala cu smintănă, zicea mama uitindu-se lung la 
mine, ș'apoi las! Nănaşa din grindă are să'i ştie de ştire, 
de nu Por putea scoate din mina mea tot neamul 
strigoilor şi al strigoaicelor din lume..... Se cu- 
moaşte „el strigoiul care a mîncat zmiîntina, de pe 
limbă . . Urit "mi-a fost în viața mea omul viclean ȘI 
lingă, drept să'ți spun, dragul mamei; şi să ştii 
de la mine, că Dumnezeu n'ajută celui care umblă 
cu furtuşag, fie lucru de purtat, fie de-a mîncării, fie 
ori-ce de ce-a fi. 

Ei apoi! unde-o plezneşte mama ŞI unde crapă: 
zic e în gîndul mei, că doar tot nu eram aşa de 
prost pînă pe acolo, să nu pricep atita lucru. Dapoi 
cu moș Chiorpec ciubotarul megieşșul nostru, ce ne- 
caz aveam-—ba adecă, drept vorbind, el avea necaz 
cu mine; căci una, două mă duceam la om ŞI 7] 
tot sucăleam să "mi dea curele, ca să îmi fac bici. 
ȘI cele mai de multe ori găseam pe moş Chiorpec 
răbuind ciubotele cu dohot de cel bun, care: face 
pielea moale cum îi bumbacul. Și dacă vedea omul 
şi vedea că nu se poate descotorosi de mine cu vorbe, 
mă lua frumuşel de bărbie cu mîna stingă, iar cu 
cea dreaptă muia feleștiocul în strachina cu dohot,
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și "mi trăgea un puii de răbuială ca aceea, pe la 
bot, de. 'i bufnia rîsul pe toţi ucenicii din ciubotărie. 

Și cînd îmi da drumul, mă duceam tot într'o fugă 
acasă la mama, plingiînd şi stupind în dreapta şi în 

stinga. 

— Uite, mamă, Chiorpecul dracului, ce "mi-a făcut! 

— Doamne, par'că Pam învăţat ei, zicea mama 

cu părere de bine; am să "1 cinstesc, zăii aşa, cînd 

'l-oi întîlni; că şezi lipcă pe unde te duci şi scoţi 

sufletul din om cu obrăzniciile tale, uşernic ce eşti? 
Dacă auzeam așa, mă spălam binişor pe la gură, 

și 'mi căutam de nevoie... Și cum uitam ciuda, fuga 

iar la moş Chiorpec după curele; şi el cînd mă ve- 

dea intrând pe uşă, îmi zicea cu chef: «He, he! bine 
ai venit, nepurcele !» Și iar mă răbuwa, făcîndu-mă 

de ris; şi ei iar fugeam acasă, plingind, stupind şi 

blăstămiîndu-l ; şi mama avea un chin cu mine din 

pricina asta. 
— Of! de-ar veni iarna, să te mai daă odată la. 

şcoală unde-va, zicea mama, şi să cer dascălului 
să 'mi dea numai pielea şi ciolanele de pe tine. 

Odată, vara pe aproape de Moşi, mă furişez din 

casă și mă duc, ziua miaza-mare, la moş Vasile, fra- 

tele tatii cel mai mare, să fur nişte cireşe; căci nu- 

mai la dinsul şi încă la vr'o două locuri din sat era 

cîte un cireș văratic care se cocea-pălea de Dumi- 

neca-mare. Și mă chitesc eii în mine, cum so dai, 

ca să nu mă prindă. Întru mai întîi în casa omului 

și mă fac a cere pe Ion, să ne ducem la scăldat. 

— Nu “i acasă Ion, zise mătușa Marioara; s'a dus
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“cu moșşu-tăi Vasile, sub cetate, la o chiuă din Con- 
dreni, s'aducă niște sumani. 

Căci trebue să vă spun că la Humuleşti torc şi fe- 
tele şi băieții, şi femeile şi bărbaţii şi se fac multe 

giguri !) de sumani, și lăi şi de noaten, care se vînd 
ŞI pănură şi cusute, şi acolo pe loc, la negustorii ar- 

meni, veniți înadins din alte tîrguri: Focşani, Bacăi, 

Roman, Tirgu-Frumos şi de pe aiurea, precum şi 
pe la iarmaroace în toate părțile. Cu asta se hrănesc 

mai mult Humuleştenii, răzăși fără pămînturi, şi cu 
negustoria din picioare : vite, cai, porci, oi, brinză, 

lină, oloi, sare şi făină de. păpuşoi; sumane: mari, 

genunchere şi sărdace; iţari, bernevici, cămeşoaie, 

laicere şi scorțuri înflorite ; ştergare de burangic 
alese şi alte lucruri, ce le duceai Lunea în tîrg; de 

vînzare sau Joia pe la mănăstirile de maici, cărora 
le vine cam peste mînă târgul. 

— Apoi dar mai rămii sănătoasă, Mătuşă Mari- 
oară ! Vorba de dinioarea ; şi 'mi pare rău, că nu-i 

văru lon acasă; că tare-aş fi avut plăcere să ne 

Scăldăm împreună..... Dar în gîndul meu: Ştii cam 

nemerito ? bine că nu 's acasă; și de nar veni 
degrabă şi mai bine-ar fi... 

Și scurt şi coprinzător, sărut mîna mătuşei luîn- 
du'mi ziua bună, ca un băiat de treabă, ies din casă 

cu chip că mă duc la scăldat, mă şupuresc pe unde 
pot şi cînd colo mă trezesc în cireşul femeei, şi în- 

cep a cărăbăni la cireşe în sîn, crude, coapte, cum se 
găseaii. Și cum eram îngrijit şi mă sileam să fac ce-oi 

  

1) In Ardeal: «viguri» = suluri de pînză.
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face mai degrabă, iacă mătușa Marioara c'o jordie 
în mînă la tulpina cireșului! 

— Dar bine, ghiavole, aici ţi "i scăldatul ? zise ea, 
cu ochii holbați la mine; scoboară-te jos, tilharule, 
că te-oi învăța eu! | 
„Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie! 
Dacă vede ea și vede că nu mă dai, zvirr! de 
vr'o două, trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă 
chiteşte. Apoi începe a se aburca pe cireş în 
sus, zicînd: «Stăi, măi porcane, că te căptuşeşte 
ea Mărioara acuş!» Atunci eu mă dai iute pe-o 
creangă mai spre poale, şi odată fac: zup! în nişte 
cînepă care se întindea de la cireş înainte, şi era! 
crudă şi pînă la briu de înaltă; şi nebuna de mă- 
tușa Mărioara după mine; şi ei fuga iepureşte 
prin cînepă şi ea pe urma mea, pînă la gardul din 
fundul grădinii, pe care neavînd vreme să 7 sar, 
0 cotigeam înapoi, iar prin cînepă, fugind tot iepu- 
reşte, şi ea după mine pînă ?'n dreptul ocolului, pe 
unde "mi era iar greu de sărit; pe de lături iar 
gard, şi hărsita de mătuşă nu mă slăbea din fugă 
nici în ruptul capului! Cit pe ce să puie mîna pe 
mine ! Și eu fuga, și ea fuga, şi eii fuga şi ea fuga, 
pînă ce dăm cînepa toată palancă la pămînt; căci să 
nu spun minciuni, erau vr'o zece, două-spre-zece pră- 
jini de cînepă frumoasă și deasă cum îi peria, de 
care nu sati ales nimica, și după ce facem noi tre- 
bușoara asta, mătuşa nu -ştiii cum se încilcește prin 
cînepă, ori se împiedică de ceva şi cade jos. Eu 
atunci iute mă răsucesc într'un picior, fac vro două 
sărituri mai potrivite, mă azvirl peste gard de par'că
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nici nu "l-am atins ȘI ?mi pierd urma, ducindu-mă 
acasă și fiind foarte cuminte în ziua aceea... 

Dar mai în deseară, iaca şi noş Vasile, cu vor- 
Dicul și paznicul, strigă pe tata la poartă, îi spun 
pricina și'l chiamă să fie de faţă, cînd s'a ispăşi 
cinepa şi cireșele;— căci drept vorbind, și moş Va- 
sile era un cârpănos şi un pui de zgirie-brinză, ca 
şi mătușa Mărioara. Vorba ceea: «a tunat şi “i-a 
adunat.» Însă degeaba mai clâmpănesc eu din gură: 
cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se fă- 
cuse, şi vinovatul trebuia să plătească. Vorba ceea: 
«Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul!» Aşa şi tata, a 
dat gloabă pentru mine, și pace bună. Și după ce-a 
venit el rușinat de la ispaşă, "mi-a tras o chelfă- 
neală ca aceea, zicînd: 
— Na! satură-te de cireşe! de-acum să ştii că 

"ţi-ai mîncat lefteria de la mine, spînzuratule! Oare 
multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urina ta? 

Și iaca aşa cu cireşile s'a împlinit vorba mamei, 
sărmana, iute și degrabă: «că Dumnezeii majută 
celui care umblă cu furtuşag.» Insă ce ţii bună po- 
căința după moarte? D'apoi rușinea mea, unde o 
pui? Mai pasă de dă ochi cu mătușa Mănioara, cu 
moş Vasile, cu văru lon, şi chiar cu băieții și fe- 
tele din sat; mai ales Duminica, la biserică, la horă 
unde 'i frumos de privit şi pe la scăldat, în Cierul 
Cucului, unde era băteliştea făcăilor şi a fetelor, 
doriți unii de alţii toată săptămîna de pe la lucru. 

ME rog, mi se dusese bubul despre pozna ce fâ- 
cusem, de n'aveai cap să scoţi obrazul în lume de 
ruşine; și mai ales acum, cînd se rădicase cîte-va
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fete frumuşele în sat la noi şi începuse a mă scor- 

moli şi pe mine la inimă. Vorba ceea: 

— Măi Ioane, dragi ți 's fetele! 

— Dragi. 

— Dar tu lor? 

— Şi ele mie... 

Insă ce'i de făcut?... sa trece ea şi asta; obraz 

de scoarță, şi las'o moartă 'n păpuşoi, ca multe al- 

tele ce mi Sai întimplat în viață... nu așa întrun 

an doi şi deodată, ci în mai mulți ani şi pe rînd ca 

la moară. Şi doar mă şi feream eii într'o părere 

să nu mai dau peste vre-o pacoste, dar parcă 

maiba mă împingea, de le fâceam atunci cu chiuita. - 
Şi tocmai-mi-te! Indată după cea cu cireșile, vine 

alta la rînd. 
ME trezeşte mama într'o dimineaţă din somn cu vai 

nevoie, zicîndu'mi:—Scoală, duglişule, înainte de ră- 

săritul soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc şi 

să te spurce, ca să nu'ți meargă bine toată ziua?... 
„Căci aşa ne amăgea mama, cu o pupăză, care 

'şi făcuse cuib de mulți ani întrun tei foarte bătrin 

şi scorburos, pe coasta dealului, la moş Andrei, 

fratele tatei cel mai mic. Și numai ce-o auzeai 
vara.:« Pu-pu-pup! Pu-pu-pup !» —desdimineaţă în toate 

zilele, de vuia satul. Și cum m& scol, îndată mă şi 

trimite mama cu demincare în țarină la miște lin- 

gurari ce'i aveam tocmiți prăşitori, tocinai în Valea 

Seacă aproape de Topoliţă. Şi pornind ei cu de- 

mîncarea, numai ce și aud pupăza: 
— Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup! 

Ei atunci să nu'mi caut de drum tot înainte? M&
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abat pe la tei, cu gînd să prind pupăza, căci aveam 
grozavă ciudă pe dînsa; nu numaidecit pentru pu- 
pat, cum zicea mama, ci pentru că m& scula în 
toate zilele cu noaptea 'n cap din pricina ei. Și 
cum ajung în dreptul teiului, pun demincarea jos în 
cărare pe muchea dealului, m& sui încetişor în tei, 
care te adoarme, de mirosul... floarei, bag mîna în 
scorbură, unde ştiam, şi norocul meă!.... găbuesc 
pupăza pe ouă, şi zic plin de mulțumire: «Taci le- 
liță că te-am căptușit eă; îi mai pupa tu şi pe 
dracul de-acum!» Şi cînd aproape să scot pupăza 
atară nu ştiu cum se face, că mă spăriă de creasta 
ei cea rotată, de pene, căci nu mai ve&zusem pu- 
păză pină atunci, şii dau iar drumul în scorbură. 
Și cum stam eii şi m& chiteam în capul met, că 
şarpe cu pene nu poate să fie—după cum auzisem, 
din oameni, că se află prin scorburi cîte odată şi 
şerpi — unde nu mă îmbărbătez în sine-mi și iar 
bag; mîna să scot pupăza... pe ce-a fi;.. dar ea, 
sârmana, se vede că se mistuise de frica mea prin 
cotloanele scorburii, unde-va, căci n'am mai dat de 
dinsa nicăiri; parcă intrase în pămînt. «Măi! ana- 
păda lucru ș'aista, zic eu înciudat, scoţind căciula 
din cap şi tuflind-o în gura scorburii; apoi mă dau 
Jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu diînsa iar 
în tei, îmi iaii căciula, şi în locul ei pun lespedea, 
cu gînd ca ieşi ea pupăza de' undeva, pină moi 
întoarce eti din țarină. După aceea mă dai iar jos 
și pornesc repede cu demîncarea la Ingurari... Şi 
ori-cit oi fi mers ei de tare, vreme trecuse la mij- 
loc doar, cît am umblat horhăind cine ştie pe unde,
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şi cit am hojbăit şi mocoşit prin tei să prind pu- 
păza, şi lingurarilor, nici mai rămîne cuvînt, li se 
lungise urechile de foame, aşteptind. Ş'apoi vorba 
ceea: «Ţiganului cînd îi foame, cîntă; boierul se 
plimbă cu mîinile dinapoi, iar țăranul nostru își 
arde luleaua și mocneșşte întrinsul». Așa şi linguurarii 
noştri; cînta acum îndrăcit pe ogor, şezînd în coada 
sapei, cu ochii păinjeniţi de atita uitat, să vadă nu 
le vine mîncare din cotrova? Cind, pe la prînzul 
cel mare, numai iacătă-mă&-s şi eu de după un dimb, 
cu mîncarea sleită, veneam nu veneam, auzinduii lă- 
lăind aşa cu chef.... Atunci ati şi tăbărit balaurii 
pe mine, şi cit pe ce să mă înghiță, de nu erao 
chrandă mai tînără între dinşii, să'mi ție de parte. 

— Hauleo, mo! ogoiți-vă; ce tolocaniţi baiatul; 
cu tatăl săti aveţi ce aveţi, iar nu cu dinsul. 

Atunci lingurarii ne mai puindu'și mintea cu mine. 
sai așternut pe mincare, tăcind molcum. Şi scă- 
pînd et cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, 
pornesc spre sat, m& abat iar pe la tei, mă sui 

întrînsul, pun urechea la gura scorburii, şi aud ceva 

zbătindu-se înăuntru; atunci iai lespedea cu îngri- 
jire, bag mina şi scot pupăza vlăguită de atita zbu- 

cium; iar ouăle cind am vrut să le iau, erat toate 
numai o chisăliță. După asta, vin acasă, leg pu- 
păza de picior c'o aţă, şo îndosesc de mama vr'o 

două zile în pod prin cele putini hirbuite; şi una 

două la pupăză, de nu ştiaii cei din casă, ce tot 
caut prin pod aşa des. Însă a doua zi după asta, 

iaca și mătuşa Măriuca lui moş Andrei, vine la noi
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dănit cu mama din pricina mea: 
— Mai auzit'ai, dumneata, cumnată, una ca asta, 

să fure Ion pupăza, care, zicea mătuşa cu jale, ne 
trezește des-dimineaţă la lucru de atițea ani! Gro- 
zav era de turburată și numa nu'i venea să lăcră- 
meze, cînd spunea aceste. Şi acum ved ei, că avea 
mare dreptate mătuşa, căci pupăza era ceasornicul 
satului. Însă mama, sărmana, nu ştia de asta nici 
cu spatele. 
— Ce spui, cumnată! Dacă l-aş ucide în bătaie 

cînd ași afla că el a prins pupăza s'o chinuiască. 
De-acum, bine că'mi-ai spus; lasă pe mine, că ţi'l 
iati eu la depănat. 
— Nici te mai îndoi despre asta, cumnată Sma- 

rando, zise mătuşa, căci de zbănțuitul ista al dumi- 
tale, nimică nu scapă. Ce mai atita! Mi-ai spus 
mie cine l-ai văzut, că lon a luat'o; gitul îmi pun 
la mijloc. 

Eă, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca 
aceste, iute mă sui în pod, umflu pupăza de unde 
era, sai cu dinsa pe sub streşina casei şi m& duc 
dea-dreptul în tirgul vitelor, so vind; căci era toc- 
mai Lunea, intr'o zi de tirg. ȘI cum ajung în iar- 
maroc, încep a me purta țanțoș printre oameni de 
colo pînă colo, cu pupăza în mină, că doar şi ei 
eram o leacă de fecior de negustor. Un moşneag 

„nebun, co viţică de funie, n'are ce lucra: 
— De vinzare ţi-e găinușa aceea, măi băiete? 
— De vinzare, moşule. 
— ȘI cât cei pe dinsa?
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— Cât crezi şi dumneata că face. 
— Ea ado'ncoace la moşul, s'o drămăluască. 

Şi cum “i-o dai în mină, javra dracului, se face 

a o căuta de ouă, şii desleagă atunci frumușel aţa 

de la picior; apoi mi-o aruncă ?n sus, zicind: «lacă 

poznă, cam scăpat'o!» Pupăza, zbrr! pe-o dugheană, 

şi după ce se mai odihneşte puțin, își ia apoi dru- 

mul spre Humuleşti şi mă lasă mare şi de vreme 
cu lacrămile pe obraz, uitindu-mE după dinsa! Eu 

atunci haţ! de sumanul moșneagului, să'mi plătească 

pasărea. 

— Ce gîndeşti dumneata, moșule? Te joci cu marfa 
omului? Dacă nu "ţi-a fost de cumpărat, la ce 'i-ai 

dat drumul? că nu scapi nici cu giunca asta de 

mine. Înţeles-ai? Nu'ţi paie lucru de şagă. Și 

mă băgam în ochii moşneagului şi făceam un tă- 

răboi, de se strinsese lumea ca la comedie împre- 

jurul nostru; dă, iarmaroc nu era? 

— Dar ştii că eşti amarnic la viaţă, măi băiete, 

zise moşneagul de la o vreme rizînd. În ce te bi- 
zui, de te îndărjeşti aşa, nepoate? Dec! Nu cumva 

ai pofti să&'mi iai vițica pentru un cuc armenesc? 

Pe semne te mănîncă spinarea, cum văd ei, măi țică; 

şi ia acuş te scarpin, dacă vrei; ba șun topor iţi fac, 

dacă mt crezi, de'i zice caman puiule !» cînd îi scăpa 

din mîna mea. 
— Dă pace băiatului, moşule, zise un Humuleş- 

tean de-ai noştri, căi feciorul lui Stefan a Petrei, 

gospodar de la noi din sat, și ţii găsi beleaua cu 

dînsul pentru asta. | 
=— He, he! să fie sănătos dumnealui, om bun, d'a-
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„poi chiteşti dumneata că nu ne cunoaştem noi cu 
Stefan a Petrei? zise moşneagul; chiar mai dinioară 

"l-am văzut umbliid prin tîrg, cu cotul subsuoară, 
după cumpărat sumani, cum îi e negustoria ; şi tre- 

bue să fie pe aici undeva, ori în vr'o dugheană la 
băut adălmaşul. Apoi bine că ştii a cui eşti, măi 
țică; ian stăi oleacă să te duc eu la tată-tăi, şi să 
văd, el te-a trimis cu pupăza de vinzare, să spurci 
armarocul ? 

Toate ca toatele, dar cind am auzit ei de tata, 
pe loc mi sa muiat gura, apoi încet-încet m'am fu- 

rişat printre oameni şi unde am croit'o la fugă spre 
Humulești, uitîndu-m€ înapoi, să văd nu mă ajunge 
moşneagul; căci îmi era acum a scăpare de dinsul, 
drept să vă spun. Vorba cea: «Lasă'l măi! L/aş lăsa 
ei, dar vezi că nu mă lasă el acum!; Tocmai aşa 
pățisem şi eu; ba eram încă bucuros că am scăpat 
numai cu atita. Bine ar fi so pot scoate la capăt, 
măcar aşa, cu mama ŞI cu mătuşa Măriuca, gin- 

deam eii, bătîndu-mi-se inima ca întrun iepure, de 
frică şi de osteneală. Și cind ajung a casă, aflu. că 
tata şi cu mama erau duşi în tîrg; şi fraţii îmi spun 
cu spaimă că'i poznă cu mătușa lui moş Andrei;. 
a sculat mai tot satul în picioare, din pricina pu- 
„păzei din tei; zice că 'i-am A luato noi, şi pe mama 
a pus'o în mare supărare cu asta. Ştii că şi mă- 
tuşa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul 
din om; nu'i o femeie de înțeles, ca mătuşa Anghe- 
lița lui moș Chiriac; s'a mintuit vorba. Și cum îmi 
spuneai ei îngrijiţi, numai ce şi auzim cîntînd întîi : 

«Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup!>
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Soră-mea, Catrina, zice atunci cu mirare: 
— lauzi, bădiţă! Doamne, cum sunt unia de nă- 

păstuiesc omul chiar pe sfînța dreptate! 
— Mai aşa, sorioară! Dar în gîndul meii: cînd ați 

şti voi cîte-a pătimit săraca din pricina mea, [şi eu 
din pricina ei] 'i-ați plinge de milă. 

Zahei însă ne lăsase vorbind şi se cam mai du- 
sese în tirg după mama, să'i spuie bucurie despre 
pupăză. Şi a doua zi, Marţi, taman în ziua de lă- 
sata secului de postul Sîn-Petrului făcînd mama un 
cuptor zdavăn de alivenci și plăcinte, cu poalele î În 
briîă şi părpălind niște pui tineri la frigare şi apoi 
tăvălindu'i prin unt, pe la prînzul cel mic, chiamă. 
pe mătușa Măriuca lui moş Andrei la noi şiii zice 
cu dragă inimă: 

| Doamne, cumnățică-hăi, cum se pot învrăjbi oa- 
menii din nimica toată, luându- -se după gurile cele 
rele! la poftim, soro, mai bine să mîncăm ceva din 
ce-a dat Dumnezeu, să cinstim cite-un pahar de vin 
în sănătatea gospodarilor noștri, şi: 

Cele rele să se spele, 

Cele bune să s'adune 

Vrajba dintre noi să piară 
Şi neghina din ogoară! 

Căci dacă-ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar 
trebui de la o vreme s apuci câmpii 

— Aşa, cumnată dragă, zise mătuşa Măriuca 
stringînd cu nedumerire din umere, cînd se punea 
la masă; v&zut-ai dumneata? Să mai pui altă dată 
temei pe vorbele oamenilor? 

Apoi începem cu toţii a mînca; și alţii, ca alţii,
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dar ei ştiu că "mi-am pus bine gura la cale, sămi 
fie bine pe toată ziua. Şi îndată ce m'am sculat 
dela masă, luîndu'mi rămas bun de la călcăie, fuga 
la scăldat; şi cînd sar odată voiniceşte de pe un 
mal nalt în știoa/nă, din greşeală, drept cu faţa în 
Jos, numai scîntei mi sau făcut pe dinaitea ochilor, 
de durere; şi am crezut că mi-a pleznit pîntecele, 
nu altă ceva. Și după ce am ieşit cu mare greu 
din apă, și nam pus pe mal ţiindu-m& cu miinile 
de inimă, băieţii s'au strins ciotcă împrejurul met; 
şi m'ai înmormîntat cu năsip, şi mvati prohodit cum 
ştiau ei, și deabia mi-am venit în simţire peste vr'un 
ceas; şapoi am început a mă& scălda în ticnă pînă 
la astințitul soarelui; potrivind'o să viti acasă odată 
cu vacile și spuind mamei, că, scăpindu-le văcarul 
din ocol pe ale noastre, la amiază, eii singur le-am 
dus la păscut, şi de aceea m'am întirziat pănă acum. 
ȘI mama, creştină bună, crezindu-le toate lăptoase, 
după răbuș cum i le spusesem ei cu măgulele, 
m'a lăudat de vrednicia ce tăcusem, şi "mi-a dat 
şi de mincare. lară ei mincînd lupeşte, mă făceam 
zmerit şi numai rideam' în mine mirindu-m& tot 
atunci de ghibăcia minciunilor ce potrivisem, de'mi 
venea mai mai să le cred şi eu singur pe jumătate. 

laca aşa se poate înșela omul de multe ori, cînd 
nici wa gindit, dacă nu ştie a judeca bine. Însă iar 
m& întorc şi zic: 

— Tot păţitu'i priceput. 
Intr'o zi, pe aproape de Sint-llie, se îngrămă- 

dise, ca mai tot-deauna, o mulțime de trebi pe capul 
mamei : nişte sumane să le scoată din staviţe ; al 

4
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tele să le nividească şi să înceapă a le ţese din 

noi; un teanc de sumane croite, nalt pănă în grindă, 

aştepta cusutul; peptănuşii în laiță n'avea cineii 
ținea de coadă; roata şedea în mijlocul casei, şi ca- 

nură toarsă nu era pentru bătătură; şapoi vorba 

ceea: «Nu şedea că'ţi şede norocul» ; ţevi de făcut 
la sucală ; copil de ţiță în albie, pe lingă alţii vr'o 

cinci, şease, care aşteptaii să le faci demincare; 

treabă era acolo, nu încurcală ; şi încă se cerea de 

grabă, căci venea cu fuga iarmarocul de Fălticeni, 

care acela este, ce este. Și mă scoală mama atunci 

mai de dimineaţă de cît alte dăţi, şi'mizice cu toată 
anima : 

— Nică, dragul mamei! vezi că tată-tăi e dus 

la coasă, căci se scutură ovăzul cela pe jos; şi ei 
asemenea nu'mi văd capul de trebi; tu mai lasă 

drumurile şi stăi lingă mămuca, de'i fă ţevi și lea- 

gănă copilul; “apoi şi ei țvoi lua de la Fălticeni 

o pălăriuță cu făsma şi o curăluşă de cele cu chi- 
meri, ştii colea ca pentru tine. 

— Bine, mamă; dar în gindul mei numai eu 
ştiam. Toate ca toatele; dar la cusut și sărăduit 
sumane şi mai ales la roată, mă întreceam cu fetele 
cele mari din tors; şi din astă pricină, răutăcioasa 
de Măriuca Săvucului, care drept să vă spun, numi 
mai era urită, făcea adese ori în ciuda mea, şi'mi bătea 
din pumni, poreclindu-mă «lon Torcalăi», cum îi 
zicea unui țigan din Vînători. Însă pentru asta, tot 
îmi era dragă, și torceam împreună cu dinsa, la 
umbra nucului lor, căte-o movilă de drugi de canură, 
de mă săruta mama când i le arătam seara acasă.
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Așa ne duceam băeţii și fetele unii la alții cu 
lucrul ca să ne luăm de urit, ceea ce la țară se 
Chiamă şezătoare, şi se face mai mult noaptea, lu- 
crînd he-care al său; cum torceam et de-a mai mare 
dragul, pe întrecute cu Măriuca, și cum sfiriia fusul 
roții, aşa "mi sfiriia inima 'p mine de dragostea Mă- 
riucăi! Martur îmi este Dumnezeu! Și "mi aduc aminte, 
că odată, noaptea la o clacă de dezghiocat păpuşoi, 
i-am scos Măriucăi un şoarec din sin, care era so 
bage în boale pe biata copilă, de n'aș fi fost ei acolo. 
D'apoi vara în zilele de sărbătoare, cu fetele pe 
câmpie, pe colnice şi mai ales prin luncile şi dum- 
brăvile cele pline de mândreţe, după cules răchițică 
de făcut gălbenele, sovirv de umplut flori, dumbrav- 
nic şi sulcină de pus printre straie, cine umbla? 
Povestea cântecului: 

Fă-mă Doamne, val de tei 

Şi m'aruncă 'ntre femei! 

Și scurtă vorbă, unde erai trei, ei eram al 
patrulea. 

Dar când auzeam de legănat copilul, nu ştiă cum 
îmi venea; căci tocmai pe mine căzuse păcatul să 
fi mai mare între frați. Însă ce era să faci, cînd 
te roagă mama? Dar în ziua aceea, în care mă ru- 
Sase ea, era un senin pe cer, şi aşa de frumos şi 
de cald afară, cățţi venea să te scalzi pe uscat, ca 
găinele. Văzind ei o vreme ca asta, am şParliPo la 
baltă, cu gînd rău asupra mamei, cît îmi era de mamă 
ŞI de necăjită. Adevăr spun, căci Dumnezeu e deasupra! 
De la o vreme mama crezind că's prin livadă, un-
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deva, iese afară şi începe a striga, de da duhul 
dintr'însa: «loane! Ioane, loane!» şi lon pace! Vă- 

zid ea că nu dau răspuns de nicăeri, lasă toate în 

pămînt şi se ia după mine la baltă, unde ştia că 

mă duc; şi cînd colo, mă vede tologit cu pielea 
goală pe năsip, cât mii ţi-i gliganul; apoi în picioare, 

ţund la urechi cite o lespegioară fierbinte de la soare 
cu argint printrinsele şi aci săream într'un picior 

aci în celalalt; aci plecam capul în dreapta şi la 

stinga, spuind cuvintele: 

Auraş, păcuraș, 

Scoate apa din urechi, 

Că 'ţi-oi da parale vechi; 

Și “ţi-oi spăla cofele 
Şi "ţi-oi bate dobele! 

După aceea zvirleam pietrele, pe rind, în ştioalna 

unde mă scăldam, una pentru Dumnezei şi una pen- 
tru dracul, făcînd parte dreaptă la amindoi: apoi 

mai zvirleam căteva de încuiam pe dracul în fundul 

ştioalnei, cu bulbuci la gură; şapoi, huştiulic! și eu 

în ştiolnă, de-a cufundul să prind pe dracul de-un picior, 

căci aşa ni era obiceiul să facem la scăldat, de pe 
când Adam-Babadam. După asta, mă mai cufundam 

de trei ori in rind, pentru Tatăl, Fiul, şi Duhul sfint, 

ȘI înc'odată pentru Amin. Apoi mă trăgeam înce- 

tişor pe o coastă, la marginea bălții, cât mi ţi-i mo- 

ronul, şi mă uitam pe furiș cum se joacă apa cu 

picioruşele cele mîndre ale unor fete, ce ghileati 

pînză din susul meii. Mai frumos lucru nici că. se 

mai poate, cred! 

Toate. acestea le privea biata mamă, uitată cu
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miinele subsuoră, cum e omul necăjit, de după un dîmb 
de prund, aproape de mine. Dar eu n'o vedeam pe 
dinsa, câci eram în treabă. În totul-lui-tot, a fi trecut 
la mijloc vr'o jumătate de ceas, cit a zăhovit mama 
acolo, mai vr'o trei patru de cînd fugisem de acasă, 
şar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept 
inimă, după cum se zice; căci era trecut de amiază, 
Însă eu, în starea în care mă aflam, find cuprins de 
fericire, uitasem că mai trăesc pe lume! În sfirșit, 
mama, cit era ea de tare de cap, de la o vreme pierde 
răbdarea şi vine, tiptil, în virful degetelor, pe la spa- 
tele mele, cînd mă uitam la fete, cum vă spun, îmi ia 
toate: hainele frumușel de pe mal, şi mă lasă cu 
pielea goală în baltă, zicîndwmi cu năduh: 

— li veni tu acasă, coropcarule, dacă te-a răzbi 
foamea, Șapoi atunci vom avea altă vorbă. Ș. se 
tot duce. 

Ei, ei! ce-i de făcut, Ioane? Fetele de la ghilit, 
cari văzuse asta, numai îşi dai ghiont una alteia 
ŞI chiocoteaii pe socoteala mea de răsuna prundul. 
lar ei intram în pămînt, de ruşine şi cît pe ce să 
mă înec, de ciudă ce'mi era; şi din dragostea cea 
mare de dineoară, îmi vinea acum să le string de git, 
nu altă ceva. Dar vorba ceea: «Poţi opri vintul, 
apa și gurile oamenilor?» De aceea le-am lăsat ŞI 
cupe fete să ridă, pănă li s'a duce gura la urechi, 
ŞI pindind vreme p= cănd şed ele plecate şi dau 
pînza în apă la ghilit, fac țuști! din baltă, şo iai 
la sănătoasa; şi așa lugeam de tare pe prund, de 
săreau pietrele, pe care le stirneam cu picioarele 
cît mine de sus. Și fuga, şi fuga, fără să mă mai
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uit în urmă, până ce dai între hudiţi, pe drumul 

care ducea la noi acasă. Dar nu merg pe drum de ruşine 
să nu întilnesc vrun om; ci sar în grădină la Cos- 

tache, şi merg tupiluş prin păpușoi; apoi într'o hu- 

diță; din hudiţă, în grădină la Trăsnea, şi iar prin 
păpuşoi; şi cînd aproape să ies din grădină, mă 

simțesc cinii lui Trăsnea, şi la mine să mă rupă. 

Ce'i de făcut? Auzisem ei din oameni, că dacă vrei 

să nu te muşte ciinii şi să te lese în pace, cum îi 
vezi că sar la tine, să te tupilezi jos la pămînt și 
să'i lași să te latre cit le place, fără să te urneşti 

din loc; căci ei bat cit bat, şi de la o vreme, te 
părăsesc şi se duc. Şi adevărat este; căci așa am 

scăpat şi eu de cînii lui Trăsnea, atunci cînd am 
dat peste păcat cu ei şi ei cu mine. Noroc din cer 

pănă în pămint, că nu ma prins melianul şi haram- 

ninul de Trăsnea, care avea mare ciudă pe mine, 

de cînd mă zăpsise în grădina lui, la furat mere 

domneşti şi pere sintilieşti, căci mar fi znopit în 

bătaie. Ș'apoi numai asta mi-ar fi mai trebuit acum, 

cît eram de pricopsit! În sfirşit după ce m'aă iăsat 
cînii lui Trăsnea în pace, cum v-am spus, am sărit 

în răspîntenele unui drum, de acolo în grădină la 

noi şi atunci mi s'a părut, că mă aflu în sînul lui 

Dumnezei. Şi merg; ei acum fără păsare prin pă- 

puşoi pănă în dreptul ogrâzii şi mă uit printre gard, 

şi văd pe mama cum se da în vint după trebi, cînd 

în casă, cind afară; și'mi era mai mare milă de dinsa, 

dar şi de piîntecele meu cel stocit de apă încă îmi 
era milă. Vorba ceea: «Milă mi-e de tine, dar de 

mine mi se rupe inima de milă ce'mi este». Şi ne
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mai putind suferi foamea, încep a mărnăi ugilit printre 

xard: «Mămucă, iacă-tă-mă-s». Şi o dată sar în 

ogradă, mă înfăţişez dinaintea mamei așa chipos, cum 
eram, îi apuc mina cu sila, o sărut şi zic, scăncind: 
«Mamă, bate-mă, ucide-mă, spînzură-mă, fă ce ştii 

cu mine; numa, dă-mi ceva de mîncare, că mor de 

toame!» Vorba ceea: « Golătatea încunjură, iară foamea 
dă deadreptul.» Ea atunci, cum e mama cu bună- 

tate, se uită galiş la mine şi zice oftind: 
— Bineţţi șede, coşcogeme coblizan, să umbli lela 

pe drumuri, în halul acesta, şi să mă lași tocmai la 

vremea asta fără leac de ajutor! Hai de mănâncă; 
dar să ştii, că mi te-ai lehămetit de la inimă; doar 

să te porți de acum tare bine, să mai fii ceea ce-am 
tost pentru tine; dar nu știi, zău! 

Și scurtă vorbă, văzind că m'am pus răii cu mama, 
îi eiuruesc et că ce-am făcut, n'oi mai face; apoi 

umblu tot cu binişorul pe lingă dinsa, şi nu ies din 

cuvintul ei afară nici cu fapta, nici cu vorba; căci 

«vorba dulce mult aduce»; la trebi's hărnicuţ cît se 

poate; derdicam şi măturam prin casă, ca o fată mare, 

de n'avea mama grijă, cind se ducea undeva. Şi 
intro zi o văd că mă sărută şi'mi zice cu blindeţe: 

— Dumnezeu să te înzilească, lonică, dragul ma- 

mei, şi să'ți dea toate darurile sale cele bogate, dacă 

te'i purta, cum văd că te porţi de-o bucată de 

vreme încoace. 

Atunci eu pe loc am începuta plinge şi bucuria 

mea n'a fost proastă. Şi mai multă mustrare am sim- 
(it în cugetul mei, decit ori cînd. Şi de m'ar fi bă- 
tut mama cu toate gardurile şi m'ar fi izgonit de
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la casă, ca pe un strein, tot n'aş fi rămas aşa de 
umilit în fața ei, ca atunci cînd m'a luat cu binişorul. 

ȘI să nu credeţi că nu mi-am ţinut cuvintul de joi 

pînă mai deapoi, pentru-că aşa am fost eu, răbdător 

ŞI statornic la vorbă în felul meă; şi nu că mă laud, 

căci lauda'i față: prin somn, nu ceream de mîn- 
care; dacă mă sculam, nu mai aşteptam să'mi dea 

alții; și cînd era de făcut ceva treabă, o cam răream 

de pe-acasă. Ș'apoi mai aveam şi alte bunuri: cînd 

mă lua cineva cu răul, puţină treabă făcea cu mine; 

cînd mă lua cu binişorul, nici atita; iar cînd mă lăsa 
de capul mei, făceam câte-o drăguță de trebuşoară, 

„ca aceea, de nici Sfinta Nastasia Izbăvitoarea de 
otravă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul 
ei. Povestea ceea: «Un nebun arunc'o piatră'n baltă, 
ŞI zece cuminţi n'o pot scoate». 

În sfirşit, ce mai atita vorbă pentru nimica toată? 
la, am fost şi ei, în lumea asta, un boț cu ochi, o 
bucată de humă însuflețită, din Humuleşti, care nici 
frumos pănă la două-zeci de ani, nici cuminte pănă 
la trei-zeci şi nici bogat pănă la patru-zeci nu m'am 
făcut. Dar şi sărac aşa ca în anul acesta, ca în 
anul trecut şi ca de cînd sunt, nici odată n'am fost!
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BIUMULEȘTII ŞI ÎMPREJURINILE. — POPA DUHU ŞI POPA OȘLOBANU. — 
ȘCOALA DE LA FĂLTICENI. — PAVEL CIUBOTARUL ŞI MOȘ BO- 

BRÎNGĂ. — TRĂZNEA. — DESFIINŢAREA CATIHEȚILOR. 

— Nu "mi-ar fi ciudă încaltea, cînd ai fi şi tu 
ceva și de te miri unde, îmi zice cugetul met; dar 
aşa, un boţ cu ochi ce te găseşti, o bucată de humă 
însuflețită din sat de la noi şi nu te lasă inima să 
taci; asurzeşti lumea cu ţărăniile tale! 

— Nu mă lasă, vezi bine, cugete, căci şi eti 
sunt om din doi oameni; și satul Humuleştii în care 
m'am trezit, nu'i un sat lăturalnic, mocnit şi lpsit 
de priveliştea lumii ca alte sate; şi locurile care 
înconjoară satul nostru încă's vrednice de amintire. 
Din sus de Humuleşti vin Vinătorii Neamţului, cu 
sămință de oameni, de aceea cari s'au hărțuit odi- 
nioară cu Sobietzki, craiul Polonilor. Și mai din 
sus, mănăstirile Secul şi Neamţul, altă dată fala bi- 
sericei romîne, şi a doua vistierie a Moldovei. Din 
Jos vin satele Boiştea şi Ghindăoanii, care înjugră 
numai boi ungurești la carele lor; unde plugunile 
rămin singurele pe brazdă în țarină cu săptăminile, 
prisăcile fără prisăcar, holdele fară jitar şi nimeni 

  

1) Publicat în «Conr, lit.» Anul XV (1882) No. 12
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nu se atinge de ele; iar oamenii din aceste sate 

nu ştii ce'i judecata; aproape de Boişte vine satul 

Blebea care mai mult de jumătate, după ce'şi scapă 
căciula pe baltă, zice: «să fie de sufletul tatii!» 

În spre apus miază-zi minăstirile: Agapia, cea tăi- 
nuită de lume, Vâraticul, unde "şi-a petrecut viața 

Brancoveanca cea bogată şi milostivă, şi satele Fi- 
hoara, hăţașul căprioarelor cu sprincene, scăpate 

din mănăstire, Bălţăteştii cei plini de salamură şi 

Ceahlăeştii, Topolița și Ocea, care alungă cioara cu 

perjan gură tocmai dincolo peste hotar; iar spre 

crivăț peste Ozană, vine Tirgul Neamţului, cu ma- 
halalele Pometea de sub dealul Cociorva, unde la 

toată casa este livadă mare, Ţuţuienii veniţi din. 

Ardeal cari mănîncă slănină ripcedă, se țin de coada 
oilor, lucrează lină şi sunt vestiți pentru teascurile 

de făcut oloi, și Condrenii cu morile de pe Nem- 
țișor şi piuele de făcut sumane. lar deasupra Con- 

drenilor pe virful unui deal înalt și plin de Hihără 

se află vestita Cetate a Neamţului, îngrădită cu pus- 
tii, acoperită cu fulger, locuită vara de vitele tugă- 

rite de strechie şi străjuită de ceucele şi vindireii 

„cari at găsit-o bună de făcut cuiburi întrinsa... Dar 

asta nu mă privește pe mine, băiat din Humuleşti. 

Eu am altă treabă de făcut: vreii să'mi dai seamă 

despre eatul nostru, despre copilăria petrecută în el 
și atîtai tot. 

Cîţi Domnitori şi Mitropoliţi s'aii rinduit la scau- 

nul Moldovei, de cînd e ţara asta, ati trebuit să 

treacă măcar odată prin Humulești spre mănăstiri. 

Apoi unde pui cealaltă lume care sa purtat prin.
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satul nostru, şi tot lume mai mult bogată şi aleasă: 

mă rog, la mănăstirea Neamţului, icoană făcătoare 

de minuni, casă de nebuni, hram de ispas şi iar- 
maroc în tirg tot atunci; apoi tot pe aici treacăt 

spre iarmaroace: la Pieatra de Duminica Mare şi la 
Folticeni de Sintu-lhe; la Secu, hram de Tăierea 

Capului St. loan Botezătorul; la Agapia ?n deal, 

hram de Schimbarea la Faţă; la Agapia ?n vale, 
hram de S-ţii Voievozi şi la Văratic, hram de Sintă- 

Măria-Mare ; lume şi iar lume! Și cite tirnosiri şi 

sfințiri de biserici din nou; şi cîte soboare şi re- 
vizii de fețe bisericeşti şi politicești, şi ciți streini 
din toată lumea și cite inimi purtate de dor, şi cite 
suflete zdrobite şi rătăcite n'aă trecut prin satul 
nostru spre mănăstiri? Lume, lume și iar lume! Și 
cite oştiri streine, și o droaie de cătane călări, tot 
Nemţi de cei mari, îmbrăcaţi numai în fir, au tre- 
cut în vremea copilăriei mele cu săbiile scoase prin 
Humulești spre mănăstinile de maici, după Nataliţa 

cea frumoasă; şi ai făcut Nemţii mare tărăboi prin 

mănăstiri, şi au răscolit de-a-fir-a-păr toate chiliile 
maicelor, dar n'aii găsit'o ; căci beciul privighitoru- 
lui Pîrvu din Tirgyu-Neamţului putea să tăinuiască 
la nevoie o domniţă. Și noroc de vărăticence, care 
ai ştiuta'i dămoli, luindu-i cu binişorul şi ai face 
să'şi bage săbiile în teacă; spuindu-le că cei ce scot 
sabia, de sabie vor peri! 

Dar ce'mi bat ei capul cu craii și cu împărații, 
ȘI nwmi caut de copilăria petrecută în Humulești 
și de nevoile mele? Aşa era cu cale să fac de la 
început ; dar am ţinut să arăt că Humuleştenii nu-s
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trăiţi ca în birlogul ursului, ci au fericirea. de a 
vedea lume de toată mina. 
La 1852, în ziua cînd s'a sfinţit paraclisul spita- 

talului din Tirgu- Neamţului şi s'a deschis şcoala 
domnească de acolo, ei, împreună cu alţi băieți, 
isonari ai bisericei, stam aproape de Ghica-Vodă, 
care era față la acea serbare, încunjurat de o mul- 
țime de lume şi nu ne mai săturam privindu'l. Şi 
el, frumos la chip şi blind cum era, văzindu-ne pe 
mai [toţi] de-a rindul îmbrăcaţi cu cămăşuice cu- 
sute cu bibiluri şi albe cum e helgea, cu bondițe 
miîndre, cu ițari de țigae şi încălțaţi cu opincuţe, 
spălaţi curat şi pieptănaţi, cu ruşinea zugrăvită în 
față şi cu frica lui Dumnezei în inimă, aruncă o 
privire părintească spre noi, şi zise: 

— lată copii, şcoala și sfinta biserică, isvoarele 
mingilerii şi ale fericirii sufleteşti ; tolosiți-vă de ele 
și vă luminaţi, şi pe Domnul lăudaţi ! 

Aceste vorbe rostite din gura Domnească au brăz- 
dat adinc inima norodului adunat acolo, şi fără în- 
tirziere şcoala sa umplut de băieți doriţi de învă- 
ţătară, între care eram şi ei, cel mai bun de hir- 
joană şi slăvit de leneş; leneș fără păreche mă tă- 
cusem, căci mama, după citi minte avea, nu se în- 

dura să mă mai trimită acum nici la o cofă de apă, 
numai să învăţ carte și să mă fac popă, ca părintele 
Isaia Duhu profesorul nostru. Bun mai era şi pă- 
rintele Duhu, cînd se află în toane bune, Dumne- 

zeu să-l erte! Pusa el băieţii în rînduială, cum nu 
mai văzusem pănă atunci; cumpăra-ni el vara, din 

banii săi, cofe de zmeură și fel de fel de puricale,
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de ni [le] da să mincăm, şi mai în toată Simbăta ne 
încărca în o droagă de-a Mănăstirei-Neamţului şi ne - 
ducea la stăreţie să dăm esamen dinaintea Starițului 
Neonil, un bătrin olog, care ne sfătuia cu duhul 
blindeței să ne ţinem de ceaslov şi psaltire.—Căci 
toate celelalte învățături, zicea el, sunt numai nişte 
eretici, care mai mult amărăsc inima ŞI tulbură su- 
fetul omului. Dar fosta scris părintelui Duhu să 
nu asculte în totul sfaturile cuviosului stariţ, ci să 
ne înveţe şi cite o leacă de aritmetică, de grama- 
tică, de geografie şi din toate cite ce-va după pri- 
ceperea noastră. | 

Odată venind părintele Duhu supărat foc de la 
mănăstire, ne dete la regula de trei, tema următoare: 
— Dacă o para luată pe nedreptul iţi mănîncă o 

sută drepte, apoi șese mii de lei, (leafa mea pe un 
an) care "mi-a oprito stariţul Neonil, pe nedreptul, 
cite parale drepte vor mînca de la Mănăstirea-Neam- 
țului ? 

— Douăzeci și patru milioane de parale, cistite 
părinte, sai şease sute de mii de lei, răspunse unul 
dintre noi cu crida pe tablă. 
„— Ia sămi facă Nică Oșlobanu încredințarea, 

zise părintele Duhu. 
Nică Oșlobanu, ca de obicei, se scoală în picioare, 

cit mi ţii melianul şi se roagă de iertare, spuind 
că'l doare capul. Și atunci nu ştiu cum îi cade un 
urs mare din sin şi de-a dura prin clasă; nu de cei 
pe carei joacă ursarii, ci de mămăligă, umplut cu 
brînză, rotund, prăjit pe jaratic şi de pus drept inimă 
cind “ţi-e foame. Băieți dau să'l prindă, Oşlobanu
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se aruncă în mijlocul lor să şil iee, şi se face o 
Chirfosală şi un ris în şcoală din pricina ursului ce- 

luia, de'i poznă. Atunci, parcă'l văd cum s'a pleznit 
părintele Duhu cu palma peste frunte, zicînd cun 

oftat adînc: 

— Pe semne păcatele mele cele mari şi grele 
mau aruncat şi aici să învăţ nişte ţopărlani sălbatici, 

Mai fericit erai de-o mie de ori să paşti porcii la 

Cogeasca-Veche, Isaie, decit să mai fi ajuns şi zi- 

lele acestea! Iar tu, moglanule de Oşlobene, care 

te robeşti pîntecelui și nu'ţi dai cituş de puţin os- 
teneală minţei, te'i face popă ca tată-tăi, cînd s'or 

puznici toţi bivolii din Mănăstirea-Neamţului! 

Oșlobanu prost, prost, dar 'să nul atingă cine-va 

cu cît e negru sub unghie, că'şi asvirle țărină după 

“cap ca buhaiul. Cum se duce seara a casă, şi spune 

tătîne-său ce a zis părintele Isaia. Și apoi las' pe 

popa Nicolae Oșlobanu, căci el nu prea ştia multe; 
slujeşte cîte trei liturghii pe zi şi pomeneşte la hurtă : 

pe monachi şi iermonachi, pe stariți, pe mitropoliți 
ŞI pe soțule și copui lor, de le merge colbul... 

Intr'o dimineaţă n'are ce lucra părintele Duhu? 

la pe 'Teotan, alt călugăr de la spital, şi se duc îm- 

preună la biserica Sfintului Lazăr de sub dealul ce- 

tăței. Şi cum intră în biserică încep a căuta pricină 

părintelui Oșlobanu, care slujea, că nu se ține de 

tipic. | 
— "Tipic, boaite fățarmce? la să vă dau eă tipic, 

zise părintele Oşlobanul, lăsînd sfintele în colo; ne- 

ați luat cu şmichirie pe Marele Mucenic Dimitrie, 
Isvonitorul de Mir, şi ne-aţi dat în locul acestui sfint
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vestit, pe Lazăr, un Jidan tremţuros, care tot moare 
ŞI iar învie şi iar moare, de nu mai ştie nime de 
numele lui. Acesta'i hram? Și după ce ne-aţi calicit 
luîndu-ne moşia şi închizîndu-ne biserica cu zid, în- 
chideţi acum în ciudă şi poarta spitalului; ba pînă 
şi clopotele ni le-au oprit de tras cîinerii de doftori 
tot din pricina voastră, de ni s'aă împrăştiet popo- 
renii; nici chioară de babă nu mai dă pe la biserică. 
Și încă una: de șaizeci şi mai bine de ani, de cînd 
slujesc preoția, voi aveți să mă învățați tipicul, pui 
de năpircă ce sunteți! la staţi o leacă, să vă scot 
ei gărgăunii din cap!... Și svirrr! cu pravila cea 
mare după călugări. Apoi umflind un sfeşnic sdravăn 
de alamă, după dinşii să'i afurisească.... Și, na! pă- 
rintele Duhu şi Teofan 'şi-aă prăpădit papucii, fugind 
mai mult pe brinci decit în picioare; chiar după tipic... 

A doua zi Nică Oșlobanu ca mai ba să dea pe 
la şcoală; dar nici părintele Duhu pe la biserica 
Sfintului Lazăr, că "l-ar fi pironit părintele Oșlobanu 
pe cruce şi 'l-ar fi pus în podul bisericei spre păs- 
trare, cu parte din icoanele rămase aici de la Ce- 
tatea-Neamţului. Și mi se pare că avea mare drep- 
tate bietul bătrîn: căci în locul bisericei Sfintului 
Lazăr, fusese altă biserică de lemn al cărui hram 
era Sfintul Dimitrie, făcută şi înzestrată cu moşie de 
Vasile Lupu Voevod, ca şi cea de la noi din Hu- 
muleșşti. Insă Mănăstirea Neamţului, bună mehengrhe, 
cînd a făcut spitalul din Tirgu-Neamţului face și bi- 
serica Sfîntului Dumitru de piatră, îi schimbă hramul 
numind-o Sfintul Lazăr, o închide cu zid în coprinsul 
Spitalului, ŞI hramul Sfintului Dumitru ?l-a pus la pa-
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rachsul ce la spital. lar moșia preoților a păpat-o 

ca și pe moşia Humulești. Şi de aici supărarea pă- 
rintelui Oșlobanu ajunsese la culme; să nu vadă să- 

mință de călugăr pe la biserica lui, că'i potopeşte! 

Ca prin urechile acului de n'a făcut mucenic pe pă- 
rintele Duhu, în locul Sfintului Dimitrie Izvoritorul 

de Mir. 

Peste câte-va zile, după asta, auzim că Nică Oş- 
lobanul s'a dus să înveţe la școala catihetică din 

Folticeni, vorbă să fie. Văru-mei lon Mogorogea, 

Gitlan, Trăsnea şi alți cunoscuţi ai mei se dusere 
tot acolo mai de de mult; bine înţeles, pe socoteala 

pungei părinților lor. Şi eu rămiind fără tovarăşi de 

ispravă, și mai dindu'mi și părintele Isaia un pui 

de bate așa din senin, cihăiam pe mama, să se puie 

pe lingă tata, ca doar m'a da şi pe mine la catihet; 
măcar că eram un ghibirdic şi jumătate. 

Galbeni, stupi, oi, cai, boi şi alte bagateluri de 

al de aceste, prefăcute în parale, trebuiau să ducă 

dascălii poclon Catihetului de la fabrica de popi din 

Folticeni : şapoi lasă-te în conta sfinției- sale, că te 
scoate poponeţ ca din cutie.. 

Pentru mine însă numai două merțe de orz şi 

două de ovăz a dat tata cui se cuvine, de am tost 

primit în Folticeni, căci școala era numai de miîn- 

tuială ; boii să iasă... Ajungând acolo toamna tirziu, 
m'am așezat în gazdă la Pavel ciubotarul din ulița 

Rădășşenii, unde eraă şi ceilalți tovarăși ai mei. — 

Catihetul, care făcea ziua noapte și noaptea zi, ju- 

cînd stos, rar venea pe la şcoală. Noi, dacă vedeam 

așa, ne duceam şi mai rar; dar nebunii ştii că fă-
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ceam de-ajuns. Pavel era holtei şi casa lui destul 
de încăpătoare ; lăiți şi paturi de jur împrejur ; lingă 
sobă altul, şi toate erai prinse. lar gazda, robotind 
zi ŞI noapte, se proslăvea pe cuptor, între şanuri, 

calupuri, astrăgaci, . bedreag, dichici şi alte custuri 
tăioase, mușchea, piedecă, hască şi clin, ace, 'sule, 
cleşte, pilă, ciocan, ghinţ, piele, aţă, hiîrbul cu că- 
lacan, clei şi tot ce trebue unui ciubotar. Cu noi 
şedea și Bodrîngă, un moşneag fără căpătii, însă 

de tot hazul. Pentru puţină mîncare şi cite o leacă 

de paşcă de cea de trei ocă la para, slujea toată 
casa : tăia lemne, aţița focul, aducea apă, mătura, 

ne spunea la povești nopți întregii, şezînd cu nasul 

în tăciuni, şi ne cinta din fluer: Doina, care te umple 
de fiori, Corăbiasca, Măriuţa, Horodinca, Alivencile, 
Piitura, Ca la ușa cortului, Hori şi alte cîntece scu- 

lăţele ca aceste, de jucam piră ce asudau podelele 
ŞI ne săreaii tălpile de la ciubote cu călciie cu tot. Că 

doar acum o dădusem ŞI ei pe ciubote !). Și din pri- 
cina lui Pepelea de moș Bodringă, Pavel mai nu le 

putea dovedi din cîrpit, ba şi el, uneori, sărindu'şi din 

minţi, își rupea ciubotele ferfeniţă jucind împreună 
cu noi. Odată venise lui Oşlobanu rîndul să cum- 
pere lemne; şi aşa, cu toată cărpănoşia lui, iese 
cîine ciineşte în median, aproape de gazda noastră 

și găseşte un ţăran de la Sasca, pare-mi-se, ori de 
la Baia, cu un car încărcat cu lobde de fag. 

— Cit cei pe car, bade, zise Oșlobeanu, căruia 

1) Fraza din urmă lipseşte în ediţiile Şaraga şi Miiller.
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nui era a cumpăra lemne, cum nu mi-e mie acum 
a mă face popă. | 

— Trei husăşi, dascăle. 

— Ce spui, bădișorule ; pentru un braț de lemne? 
Dacă le duc în spate pe toate odată păn'a casă?... 

— Dacă le'i duce, dascăle, ţi le dau degeaba. 
— Zăă, nu şuguieşti, bade ? 
— Nici o şagă, dascăle, să vedem cum le'i duce 

şi halal să'ţi fe! 
Oșlobanul, ia atunci lemnele din carul omului 

cîte unul, unul şi le razemă în picioare lingă bra- 
țui; după aceea descinge briul de pe lingă sine și 
le împrejură, legindu-le frumuşel să nu se hrentu-. 
iască ; apoi săltîndu-le şi aburcîndu-le cam anevoie, 
le umflă în spate, şi la gazdă cu dinsele! Un băie- 
tan nebunatic de alăturea, văzind asta, zise cu glas 
mare : 

Dascăle 

'Trascăle, 

be-he-he ! 

Dracul să te ie! 

lar țăranul, făcindu'şi cruce, a rămas cu gura căs- 
cată, fără să bleştească un cuvint. Acum nu vă mai 
spui cît era încărcat carul cu lemne, care la aşa loc, 
ținea pe vremea aceea șeapte lei şi jumătate, ȘI 
cit era de mare şi de tare Nică Oşlobanul și alți 
vro şeai-zeci ca dinsul, între cari mulți lăsînd ŞI 
nevestele cite cu doi, trei copii acasă în creerii 
munților, venise la Folticeni să se pricopsească de 
învățătură . . ..Ș'apoi carte se învăţa acolo, nu glumă: 
unii cîntaă la psaltichie, colea, cu ifos:
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Ison, oligon, petasti 

Două chendime, homili 1) 

pină ce răguşeaui ca măgarii; alții, dintr'o răsu- 
flare spuneai cu ochii închiși cele şeapte taine din 
catihisul cel mare ; Gâtlan se certa ȘI prin somn cu 
urieșul Goliat; mustăciosul Davidică de la: Fărcașa, 
pînă tipărea o mămăligă, mîntuia de spus pe de 
rost, repede şi fără greş, toată istoria vechiului Tes- 
tament de Filaret Scriban, împărțită în perioade, şi 
pronumele conjunctive. de dativ şi acusativ din gra- 
matica lui Măcărescu: 

— Micţi-i ni-vi-h, me-te-il o, ne-ve-i-le; me-te îl'-o, 
ne-ve-i-le, mi-ţi-i-ni-vi-li. 

Ce-a fi aceea ducă-se pe pustii! Unia dondăneaă 
ca nebunii, până'i apuca amețeala; alții o duceau 
numai întrun muget, citind pănă le pierea vederea ; 
la unii le umblai buzele parcă erai coprinşi de pe- 
depsie ; cei mai mulţi umblau bezmetici şi stăteau 
pe ginduri, văzînd cum îşi pierd vremea, şi numai 
oftai din grei, știind cite nevoi îi așteaptă acasă. 
ŞI turbare de cap şi frîntură de limbă ca la aceşti 
nefericiţi dascăli, nu mi s'a mai dat a vadea; cumplit 
meşteşug; de timpenie, Doamne fereşte! 

De-a mai mare dragul să fi:privit pe Davidică, 
flăcăi de munte cu barba în furculiță şi favorite fru- 
moase ; cu pletele crețe şi negre ca pana corbului; 

„cu fruntea lată şi senină; cu sprincenele tufoase ; 
cu ochii mari, negri ca murele şi scînteietori ca ful- 
gerul ; cu obrajii rumeni ca doi bujori ; înalt la stat, 

  

1) Adausul acesta e de Creangă (v. Șeziitoarea a. V. pag. 214.) și 
lipseşte din ediţiile celelalte.
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lat în spete, subțire la mijloc, mlădios ca un mes- 

teacăn, ușor ca o căprioară și ruşinos ca o fată 
mare. Dumnezei să!l ierte! că n'avu parte să se 

preuțească; a murit, sărmanul, înainte de vreme, 

înecat cu pronumele conjunctive, pentu-le-ar fi nu- 

mele să le piară, că au mîncat giuvaer de făcăă! 
Mai bună minte avea Mirăuţă din Grumăzeşti, care 
umbla trela-lela în puterea iernei pe la tărăbile ji- 

doveşti, întrebind, ba teacă de cosor, ba căpestre 

de pureci, ba cuie de la corabia lui Noe, ba fragi 

şi căpşune pentru cine-va care pornise într-adaos, 
ba cînta în pilda jdovilor: 

«Nu'mi-e ciudă pe gindac, 

Ca mincat frunza de fag; 

“Dar 'mi-e ciudă pe omidă, 
Ca mîncat îrunza de crudă: 

Na lăsat să odrăslească, 

Voinicii să se umbrească.» 

Și alte drăcănii ce'i trăzneau prin cap. Nebun era 

el să'şi piardă viața din pricina lui emi-ţi-i-ni-vi-le, 
me-te îl-o, ne-ve-i-le», ca Davidică? 

Ea. ca şi Mirăuţă, nu mă prea osteneam pănă 
într'atita, să mor. învățind; că doar numi plingeaii 

copii: acasă, nici dădusem catihetului cel poclon mare 

pănă pe acolo. Pentru două merţe de orz și două 
de ovăz, nu era să las copila popei de la Folti- 

cenii-Vechi nemingiată. Afară de aceasta, cînd mă 
uitam în oglindă, barbă şi mustețe ca în palmă; şi 

doar le şi pîrleam eu într'o privire şi le ungream în 
toată seara cu seii amestecat cu muc de lumînare 

şi alună arsă; dar de geaba muncă! Și apoi intrat
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în o asemenea școală, mai numai barba ŞI punga, 
bat-o pustia, te făcea să calci a popă! 

D'apoi lui Trăsnea, săracul, ce'i păţea sufletul cu 
gramatica ! Odată îmi zise el plin de miîhnire: 

— Stetfânescule, (căci aşa m& numeam la Folti- 
ceni), astăzi nu mai mergem la școală, că nu ştiii tabla 
şi vreau să învăţ pe miine la gramatică. Mă rog; 
ție, hai cu mine la cimp spre Folticenii-Vechi; vom 
învăța împreună, sau cite unul; eu la gramatică și 
tu la ce'i vrea; apoi mi'i asculta, să vedem nu sar 
prinde şi de capul mei ceva. Lasă că. nici! la ce: 
lelalte nu prea pot învăţa, cu slova astă nouă care 
a eşit; însă afurisita de gramatică îmi scoate peri 
albi, trăznit-o-ar fi s'o trăznească! Parcă ai ce face 
cu dînsa la biserică? Dar dacă se cere!... Am so 
iai şi eă din capăt, şi poate cu tine, care ai tre- 
cut pe la părintele Duhu, să m& pot desluşi... 

Fiindcă la Folticenii-Vechi era ceva mîngiiere pen- 
tru mine, mE& potrivesc lui Trăsnea şi ne ducem 
impreună. Și era un ger uscat prin luna lui Noem- 
vrie, şi bătea un vintişor subțire în ziua aceea, de'ţi 
frigea obrazul! Cum ajungem la cîmp, Trăsnea se 
tologeşte pe un hat, şi incepe la gramatică din ca- 
păt, întrebarea și râspunsul întii: 

Intrebare. Ce este Gramatica romînă ? 
Răspuns. Gramatica romînă este artea ce ne învaţă a vorbi şi a 

scrie o limbă corect. ” 

lar în altă ediție: 

— Gramatica este o învățătură ce ne arată modul de 
a vorbi şi de a scrie bine într'o limbă.



70 IOAN CREANGĂ 
  

Asta'i asta; din ceaslov şi psaltire, și acele băl- 
mujite răi ca vai de ele, să treci la gramatică. Și 

încă ce gramatică! Nu ca aceste de acum, posderie 

de gramatici: unele «raţionate», altele «desvoltate» 
şi ticsite de «complimente» care, trebue spus fără 

compliment, îţi esplică... pănă ce nu se mai înţelege 
nimica ; adică făcute anume pentru copii, de se 

joacă cu dinsele, de uşoare, ce sunt!... Însă ce folos! 

Peste Trăsnea n'a dat [un] asemenea noroc... să 
umble într'ales... EI, păcătosul, uitaţi-vă, ce fel de 

gramatică trebuia să înveţe: cârtea, corect, într'o 

limbă; silabă numim un sunet deplin, simplu, sai 

compus cu una din consune, sai şi cu mai multe 

consune, care însă să se pronunţe cu-o scoatere de 

voace.» lar în altă ediţie: «Prin silabă înțelegem ros- 

titura unei părţi de cuvint> ş. c. |. 
Ei, ei! deacum dregeți «voacea» şi descurcă-te măi 

Trăsne, dacă poţi. lar la a treia pagină îndată la 

altă năsbutie. 

Intrebare. Cite părţi are gramatica romînă ? 
Răspuns. Gramatica romînă are patru părţi, care sunt: 

1. Etiriologia. 2. Sintaxa. 3. Ortografia şi +. Prosodia. 
Intvebare. Ce ne învaţă fie-care din părţile acestea ? 
Răspuns. 1. Etimologia, ne învaţă a cunoaşte părţile vorbei, adică 

analizul gramatical. 
2. Sintaxa ne învață a lega părţile vorbei după firea 

limbei noastre, adică sintesul gramatical. 

3. Ortografia ne învaţă a scrie bine, adică după regu- 

lile gramaticei. 

4. Prosodia ne învaţă a accenta silabele şi a le rosti 
după firea cuvintelor şi scopul ce'l avem în vorbire. 

Apoi: mi-ţi-i ni-vi-li, mete-il-o, ne-ve-i-le. Și alte 

iznoave hăzoase ca aceste. Mai pune la socoteală că ȘI
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Trăsnea era înaintat în vîrstă, bucher de frunte ŞI timp 
în felul său; că profesorul, care şi el se mira cum 
a ajuns profesor, zicea: «Luaţi de ici pînă ici», 
cum mi-se pare că se mai face pe une locuri și as- 
tăzi, şi poate că nu veți aduce bănat nici g&ramati- 
cului, nici profesorului, nici lui Trăsnea, ci întim- 
plării, care a făcut pe oameni aşa cum sunt: ori 
cuțite de oțel, ori de tinichea... Ș'apoi gindiţi că 
Trăsnea citea întrebarea ŞI răspunsul, fie-care pe 
vind, rar și lămurit, ca să se poată înțelege ceva? 

——— Nu aşa, necredincioşilor, ciiată cum: «Ce este 
gramatica, romînă, este.. ce este, este... este arata... 
nu arata; artea....artea...ce...ce...ce ne învaţă, în- 
vaţă .. învaţă... ce ne învaţă; a vorbi... bi... bi... ce 
ne învaţă;... ce este, este.., este arata, uite dracu! 
nu arata, artea ce ne învaţă.... ce este, este....» Și 
tot așa dondânind foarte repede, bilbăit şi fără pic 
de cugetare; pină la «a scrie într'o limbă corect» 
rar ajungea, sărmanul! Și după ce turba de cap hăt 
bine, mă striga să'l ascult, că ştie. Luam eu cartea 
din mîna lui și'l întrebam: «Ce este gramatica, măi 
Trăsne?» Iar el închizind ochii răspundea iute, iute 
si mornăit, cum cer calicii la pod: 

— Ce este gramatica romină, este... ce este, este... 
şi celelalte după obicei, schimonosind cuvintele ŞI 
îndrugindu-le fără nici o noimă, de'ţi venea să'i plingi 
de milă! 

— Nu aşa, măi Trăsne! 
— Dar cum? 

— Nu mai zice romînă, ȘI spune numai răspunsul; 
ce ai cu întrebarea? Și se și opintea el într'o pri-
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vire să răspundă bine, dar degeaba; se încurca şi 

mai răi, începea a ofta şi'i venea să'și spargă capul. 
— Mai lasă-mE o leacă, zicea el necăjit; şi cînd 

te-oi striga, să vii iar să me asculți, și de noi şti 
nici atunci, apoi dracul să mă ia! Dă, gramatica 

să zicem că n'o înțeleg şi s'o lăsăm la o parte; artea, 
asemine; corect, tiji. D'apoi «romină, este... ce... 
ne învață a vorbi şi a scrie bine într'o limbă», 

parcă's cuvinte romiîneşti; ce naiba! Numai şi aici 
trebue să fie ceva!...«a vorbi şi a scrie bine într'o 
hmbă» îndrăcit lucru! Cum «să scrii într'o limbă?...» 

Poate cu limba; mai ştii păcatul? Pe semne că noi, 

cum sar prinde, las că de scris, talpa giştei; dar 

apoi și de vorbit, păcatele noastre, se vede că vor- 

bim pogan şi răi de tot; nu romiînește, ci țărăneşte... 
Doamne, Doamne! Învăţat mai trebue să fie şi acel 

care face gramatici! Însă şin gramatică stai ei şi 

v&d, că masa tot masă, casa tot casă şi boul tot 

boi se zice, cum le ştii eii de la mama. Poate ce- 

lelalte băzdăgănii: «rostitură, artea, corect, pronunțe, 

analisul, sintezul, prozodia, ortografia, sintaxa, eti- 

mologia, concrete, abstracte, conjuctive: mi, ţi, i, 

ni, Vi, Îi; me, te, îl, 0, ne, ve, i, le» şi altele: de 

sama acestora să fie mai rominește..., ȘI noi, pro- 

stimea, habar n'avem de dinsele! Noroc mare, că 

nu ne pune să le şi cîntăm, car fi şi mai rău de 

capul nostru cel hodorogit! De cit țăran, mai bine 

să mori! Hai, dute, Ştefănescule, că m'apuc de în- 

vățat... 

Și lăsîndu'l, m'am dus şi ei în ciudă la tata popei, 

am găsito singură singuratică şi m'am jucat cu
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dinsa în ticnă pînă îndeseară; căci mamă n'avea şi 

tată-său, ca popa, umbla după căpătat. Apoi m'am 

întors la cîmp, cu zgărdiţa de la gitul copilei, c'o 

năframă cusută cu flori de mătase și cu sînul plin 

de mere domneşti; şi cînd colo, zărghitul de Trăsnea 

dormea pe hat, cu gramatica sub nas și habar n'avea 

de fng. Sărace, sărace! Nu eşti nici de zama oulelor; 
decit aşa. mai bine te făcea măta minz şi te mîn- 

cai lupii, zic et în mine. 
— He! Trăsnea, mă! scoală! ştii tabla? — Sare 

el de jos, îl ascult, — clei! — Haidem acasă, măi 

Trăsne, că m'a râzbit foamea şi frigul, şi mor de 
urit aicea pe cîmp! 

— Da, că şi eu. Ducă-se dracului [de] gramatică! 
Mi sa înăcrit sufletul de dinsa! Și osebit de asta, 
nici nwmi-e bine. 

— Un fel de lene, amestecată cu slăbiciune, măi 

Trăsne, nui aşa? “ 

— Ba chiar ai nemenit; un tel de leşin la inimă, 

amestecat cu întinsori, sati cam aşa ceva. 

— Poate fionle gramaticii, zic eu. 

— Mai ştii păcatul? poate că şaceea să fie, zise 
Trăsnea; căci dracul s'o a! cum pui mîna pe dinsa, 

îndată'ți vine somn. . . . Flecuştețe de aceste nu se 
potrivesc cu rinduiala bisericei, s'a miîntuit vorba... 

«Osmoglasnicul» este ce este. Vorba tatei: «Con- 

dacul umple sacul şi troparul hambarul, măi băiete!» 

Ce umblăm noi, chinuindu-ne cu: gramatica, Ștefăne- 
scule? Haidem! 

Și ne întoarcem noi la gazdă pe la asființitul soa- 
relui, mîncăm ce mîncăm, şapoi rugăm pe moş Bo-
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drîngă să ne cînte; și unde nu se adună o mulțime 
de dăscălime la noi, căci aici era sfaniştea lor; ŞI ne 
întărtăm la joc, ştii colea, ca la virsta aceea, de nici 
simțirăm cînd a trecut noaptea. Și aşa am scăpat 
și eu de urit şi Trăsnea de bolborosit prin somn: 
ce este gramatica română, este... ce este, este. 
ca alte dăţi. Însă veselia nu sa încheiat numai cu 
atita; alta și mai şi s'a început din capăt. N" apucase 
MOŞ Bodringă a-lua bine fuerul de la gură, şi iaca 
ne trezim cu popa Buligă [ce-i ziceai ŞI] 3 Ciucălăti 
din ulița Buciumenii, tămiiat și aghezmuit gata des- 
dimineaţa, Dumnezeii să'l iepure! Și cum ne bine 
cuvintează, după obiceiul său, cu amindouă miinile, 
ca Vlădicii, ne şi trage cite un ibrișin pe la nas 
despre tata popei de la Folticenii-Vechi: ba că'i fată 
cuminte, ba că-i bună de preuteasă, ba că ar fi po- 
trivită cu mine, ba că are să mi-o lege tată-săi de 
git şi cîte ponosuri şi tilcuri de-a lui popa Buligă 
cel buclucaş, păn'a început Gitlan a'l lua cu măgu- 
lele, zicînd: 

— Ea lasă, lasă, cinstite părinte; nu mai umbla 
ȘI sfinția ta cu scornituri de acestea chiar in ziua 
de lăsatul secului. Mai cîntă încaltea moş Bodrîngă 
un răstimp, să ne veselim deajuns, că părintele a fi 
bun și ne-a ierta. 

| Moş Bodringă de cuvint; iar începe a cînta şi la 
joc băieţii! Popa Bulgă, de ŞI era bătrîn, dacă ve- 
dea că ni'i treaba de- -așa, unde nu'și pune poalele 
anteniului în briu,: zicînd: 

î) Vezi Sezătoarea a. V. pag. 214.
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— Din partea mea, tot chief şi voie bună să vă 

dea Domnul, fulor cît a fi şiţi trăi! 
Apoi zvirle potcapul de-o parte şi la joc de-a-val- 

ma cu noi, dei pălălăiau pletele. Și tragem un ro- 

pot și două şi trei, de era cît pe ce să scoatem su- 

fletul din popă. Și aşa "l-am vlăguit, de'i era acum 

lehamete de noi. Dar vorba ceea, «dacă te-ai băgat 
în Joc, trebue să joci!» De la o vreme, văzînd bie- 

tul popă că sa pus în cîrd cu nebunii, începe s'o 
întoarcă la şurub: 

— Mă aşteaptă nişte fii de duhovnici, dragii msi, 

şi trebue să mă duc mort-copt, căci acesta ni'i plugul. 
Pavăl, gazda noastră, şi pune atunci un talger de 

uscături şi-o garafă cu vin dinaintea părintelui Bu- 
lgă, zicînd: 

— la poftum, cinstite părinte, de'ţi lua din masa 

noastră o leacă de gustare şi-un păhar două de vin, 
Şapoi ve-ţi duce, dacă spuneţi c'aveţi aşa de mare 
grabă. 

Sfinția sa, ne mai puindu-se de pricină, încruci- 
şează miinile după obicei, işi drege glasul şi spune 

cu zmerenie: | 

— Bine-cuvintează, Doamne mincarea și băutu- 

rica robilor tăi, amin! După aceea ridică un pahar, 

ziciad: Mă închin, băieţi, la faţa voastră cu sănătate, 

ca la un codru verde! Cind ne-a fi mairăti, tot aşa 

să ne fie! Și dă păharul de duşcă; apoi încă vr'o 
două, trei și peste acele alte cite-va; după aceia ne 

bine-cuvintează iar cu amîndouă miinele, zicînd: «Ei 

băieţi, de-acum liniştiți-vă!» Ş'apoi ne lasă în pace 
ş'şi caută de drum. Însă noi, vorba ceea:
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«Nici toate-ale doftorului 

Nici toate-a duhovnicului» 

«De ce petreci, 

De ce-ai mai petrece.» 

Cam pe înserate ne luăm tiriş, cu moș Bodringă 
cu tot, și ne băgăm într'o cinstită crişmă la fata 
vornicului de la Rădășeni, unde mai multă lume se 
aduna de dragostea crișmăriței, decit de dorul vi- 
nului; căci era şi frumoasă, bato hazul s'o bată! 
Ş'apoi măritată de curînd după un văduvoi bătrîn ŞI 
un «lă-mă mamă», cum e mai bine de tras la om 
în gazdă. Crişmărița cum ne-a văzut, pe loc ne-a 
sănt înainte şi ne-a dus de-o parte, într'o odaie mare 
cu obloane la fereşti și podită pe jos, unde eram: 
numai noi înde-noi şi crăşmărița cînd poftea, ca la 
casa ei. 

Intr'un colţ al odăii, cite-va merțe de fasole; în 
altul sămînța de cînepă; în al treilea o movilă de 
mere domneşti și pere de Rădăşeni, care trăiesc pînă 
pe după Paști; în al patrulea, mazăre şi bob, des- 
părțite prin o scîndură lată, iar alăture niște bostani 
turcești; intro putină pere uscate și dulci şi zmo- 
chine ; mai încolo, un teanc de chite de cînepă și 
de în; pe-o grindă călepe de tort, și linuri boite 
fel de fel pentru scoarțe şi: laicere; apoi cilți, buci 
şi alte lucruri, zăhăile prin cele oliţi şi colţare, ca 
la casa unui gospodar fruntaş de pe vremea aceea. 
ȘI cum ne aflam noi în această binecuvintată casă, 
crișmărița iute a lăsat .obloanele în Jos, a aprins lu- 
minarea şi, cit ai bate din palme, ni sa şi întăţo- 
şat cu o cană mare de lut, plină cu vin de Odo- 
bești; și tnrnînd prin pahare, săriaă stropii de vin
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de-o şchioapă în sus, de tare ce era. Gitlan, bun 

mehenghiiă, ia un pahar şi 7] întinde gazdei zicird: 

— la poftim, puiculiță, de cinstește dumneata în- 

tivă! Să vedem, poate c'ai pus ceva într'insul. 

Crişmărița cea frumoasă, luînd păharul, se închină 

la toți cu sănătate, rizîndu-i ochii, şi după ce gustă 
puţin, se roagă să n'o zăbovim, că mai are şi alți 
muşterii şi bărbatu-săii nu poate dovedi singur. Dar 

ţi-ai găsit; noi aţiindu-i calea, o pofteam cu stăru- 
inţă să cinstească de la fie-care. Şi ea tot ar fi stat 
mai mult cu noi, dacă nam fi alungato prosteşte, 

mulțumindu-i, cite c'o sărutare plină de foc! 

— Aşa e tineretul ista, bată'l să'l bată, zise moş 
Bodringă, şezind cucuiet pe nişte buci şi molfăind 

la pere uscate, aveţi dreptate, băieţi; acum vi'i vremea. 

-- Și cum zici, moşule, răspunse crişmărița, intrînd 

atunci pe ușă c'o strachină de plăcinte ferbinţi, c'o 
găină friptă, şi puindu-le pe masă dinaintea noas- 

tră ; ȘI zăui mare pomană 'şi-a făcut, câci eram flă- 

minzi ca nişte lupi. 

După ce miîntuim de băut cana ceea, ni se aduce 

alta pentru care mulțâmeam crişmăriţei tot cu săru- 
tări, pînă ce se făcea că se mine şi iar fugea din- 

"tre noi. Mai pe urmă iar venea şi iar fugea, căci 

cam așa se vinde vinul, pe unde se vinde... Ori 
mai ştii păcatul? Poate că nici cîrşmăriţii nu'i era 

tocmai urit a sta între noi, de ne cerca aşa de des. 

La urma urmelor, unde nu'i dă şi Trăsnea, cel uri- 
cios, un pupoi, fără veste. Căci la de-aceste mai 

tot prostul se pricepe. Și atunci, crişmărița cea fru- 

moasă, curat că s'a mimat. Dar ce să'i facem? Vorba 
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ceea: «În care cămeşă s'a miniat, întraceea s'a des- 
minia.» Că altfel n'ai cum so ghibăceşti. De la o 
vreme, prinzind moș Bodringă la inimă!) să nu în- 
ceapă a cînta din fluer o Corăbiască de cele fră- 
mîntate în loc? Noi atunci să nu ne întărităm la 
Joc? Și așa o fierbeam de tare, de nu ne ajungea 
casa; și dam chioriş prin fasole, prin mazăre şi 
bob, şi sămința de cînepă se făcea oloi, părăind sub 
tălpile noastre. Cam pe după miezul Nopți, văzînd 
că moș Brodringă ne-a părăsit, începem şi noi a ne 
strecura cite unul, unul, spre gazdă; ei, cu sînul 
încărcat de pere uscate, şi c'un bostan mare ce mi 
l-a dat cîrşmărița; căci pe cit era de frumoasă, pe: 
atit era și de darnică, mititica... Şi cînd ajung la 
gazdă, ce să vezi? mai fie-care tovarăș al mei tur- 
luase cite ceva: unul mere domneşti; altul pere de 
Rădășeni; moş Bodringă pașlise o grămadă de buci 
pentru aţițat focul, şi Trăsnea, sămință de cînepă. 
lar Oșlobanu, cu ciubotele dintro vacă şi cu tăl- 
pile din alta, viind mai în urma tuturor, numai, ce'l 
vedem că se pune cu creștetul pe pat şi cu talpele 
în grindă aşa încălțat ŞI îmbrăcat cum era ; şi ce să'ți 

"mai vadă ochii? Sa nu spun minciuni, dar peste o 
dimerlie de fasole "i-a curs atunci din turetce, pe 
care de obicei le purta sufiecate; iar atunci le de- 
suflecase anume pentru trebuşoara asta..... Numai 
văru-meu, loan Mogorogea, fecior de gospodar cin- 
stit, nu luase nici un capăt de aţă. lar Zaharia lui 
Gitlan se mulțumise cun sărutat din partea frumoa- 

1) „La curaj în Conv. Lit,
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sei crişmărițe. — Mare mingăiere pentru un băiat 
strein, în ziua de lăsatul secului!.... Și 1a acum în- 
țeleg eu, că Gitlan căruia "i zicea în şcoală «Za- 
hana Simionescu» a fost mai cuminte decit noi toţi : 
căci el, din cele aduse de noi, s'a folosit, iară noi 
din fericirea lui—pace! 

Ei, ei! toate bune şi frumoase la vremea lor; dar 
de-acum trebuie să ne mai punem, şi cite pe-o leacă 
de carte, căci miine, poimiine vine vacanța de Crâ- 
ciun şi noi stricăm piinea părinților degeaba; nimic 
fără cheltuială şi banii nu se iau din drum.—Unul cu 
altul la un loc avem acum la începutul postului 
vr'o patru, cinci ulcioare de oloi, trei patru saci de 
făină de păpuşoi, citeva oci de peşte sărat, perje 
uscate, fasole, mazăre, bob, sare şi lemne pentru 
cite-va săptămîni; căci stam la masă toţi împreună, 
făcînd mincare cu rindul, fiecare dintr'al său pen- 
tru o zi. Însă Oșlobanu, care minca cit şaptespre- 
Zece, ne cam pusese pe ginduri. Tată-său, popa 
Neculai, nu'i vorbă, avea de unde să'i trimită ; dar 
«ce'i în mînă, nu'i minciună.» 

Multe sunt de făcut, și puţine de vorbit, dacă ai 
cu cine te înțelege. Mă sfătuiesc ei întro zi cu 
Gitlan, că aici ar trebui ceva de făcut să putem 
scăpa de câţiva miîncăi; căci tovărășia nu ni se pă- 
rea dreaptă. Și găsim un mijloc nu se poate mai 
nimerit: Noaptea, cînd vor adormi toți, să punem 
poştă la talpe, cum vom socoti noi, mai ales că 
vro ciţiva adormea duşi, cum începea moş Bu- 
dringă a spune la poveşti. Și după ce am pus la 
cale unele ca aceste, pindim cînd erat ceilalți 
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duşi de-a casă şi ne apucăm de făcut poşte, ca s'avem 

pe mai multă vreme. Citeva pături de hirtie, lipite 
una peste alta cu seii de luminare topit pe lingă 

foc, puse încet la talpe cind doarme omul grei, și 

aprinse cu un chibrit, mai sfint lucru nici că se 
poate!... Şi fiindcă pe Oşlobanu toţi aveau ciudă 
mai mare, lui 'i-am făcut pocinog întii. Şi cînd "l-a 
ajuns arsura la os, a sărit din somn răcnind ca un 

taur, şi nu'şi găsea loc prin casă, de usturime. Dar 

neaflînd care'i vinovatul, şi nebizuindu-se în putere 

a se bate cu toţi, se puse la făcut mătănii şi ne 

blestema, de'i curgea foc din gură. Noi insă cu 

toate blestemele lui, mai puindu'i în alte nopţi ci- 
teva poşte, şi făcindu-i-se talpele numai o rană, a 

fost nevoit să'şi ia tălpăşița spre Humuleşti, lehă- 

metindu-se de popie şi lăsînd toate merindele sale în 
stâpimrea noastră. Îndată după asta, Gitlan scrise lui 

Oșlobanu: 

Iubite Oşlobene, 

— Mă închin cu sănătate de la golătate, despo- 

ieții din urmă. De n'aveţi ce mînca acolo, poftim la 
noi să postim cu toții. 

Al tău voitor de bine. 

ZAHARIA 
MARE CĂPITAN DE POŞTE 

Peste vr'o cite-va zile, am mai tăiat gustul de 

popie unuia, care venise în gazdă la noi din proaspăt; 

Nica lui Constantin a Cosmei, din Humuleşti, se 

duse şi el cu talpele băşicate pe urma lui Oșlobanu.
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ȘI cu atita mai bine; căci tot îşi pierdeai vremea 
în zadar. lar “Crăsnea, fiind mai chilos ȘI mai tare 
de cap, rabdă el cit rabdă, şi dacă vede că'l răzbim. 
cu poştele, se mută la altă gazdă, luîndu'și partea 
de merinde. Și cu astă rînduială, am rămas noi acum 
numai trei la Pavel ciubotarul; ei, Gâtlan, văru-meii 
loan, poreclit Mogorogea şi moș Bodrîngă pe dea- 
supra. Văru-meii, care văzuse de patima celorlalţi, 
luase obicei în toată seara, la culcare, a'și coase 
miînecile contășului, și vîrindu'și picioarele într'însele 
dormea fără grijă. Vorba ceea: 

Paza bună trece primejdia rea. 
Aproape de Crăciun, Pavel făcu o păreche de 

ciubote de iuft vărului mei loan, cu care era prieten 
unghie şi carne. Doi icusari plătise Mogorogea lui 
Pavel pentru ciubote. Dar cei drept, făcea paralele 
acele ; căci pusese piele bună, talpă de fund ȘI erai cu- 
sute de tocmeală. Numai scîrţi uitase Pavel să puie 
ȘI pentru asta răi i sa stricat inima lui Mogorogea. 
Noroc mare că era o iarnă geroasă şi omătul ajuta 
la scirțiit, 

În vacanţie ne ducem a casă, şapoi vorba Ţiga- 
nului cu «Crăciunul sătulului...» Costiţe de porc 
afumate, chişte şi buft umplut, trandafiri usturoieţi şi 
slânină de cea subțire, făcute de casă, tăiete la un 
loc, fripte bine în tigaie, şi cu mămăliguță caldă 
se duc unse pe git. Mai face el țăranul şi alte feluri 
de mîncări gustoase, cînd are din ce le face. ȘI 
mulțămită Domnului, părinţii noştri aveau de unde; 
căci sărăcia nu se oploşise încă la uşa lor, pe cînd 
ştii eu. Și să nwmi uit cuvîntul; petrecem noi săr- 

6 
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bătonile frumos la părinţi în Humulești, și după bo- 
botează, ne întoarcem iar la Folticeni, la Pavel, 
gazda noastră. Pe la şcoală mai dam noi aşa cite- 

odată, de formă. Dar la drept vorbind, nici n'aveam 
ce căuta; căci bucheaua poate s'o înveţe şi a casă, 

cine vrea. lar cine nu, ferice de dinsul! Şi eu, unul, 
eram dintr'acei fericiţi; cînd e vorba de credinţă, 

cefți mai trebuia învățătură? De la moş Bodringă, 

ZIC şi eu că aveai ce învăţa; fluierul său te făcea 

să joci fără să vrei, şi poveştile lui nu'ţi dati vreme 
de dormit. Afară de asta, mai avem noi cu ce ne 

trece vremea, cînd voiam: țencuşa, ba tăbăcăreasca 

sau concina, ba alte ori, noaptea, ne puneam la fa- 

clale pînă se făcea ziuă albă. Jar în sărbători o luam 

hăbăuca prin cele sate, pe unde ştiam că se fac 

hori. In Rădășeni, sat mare, frumos și bogat, am 

jucat la trei jocuri într'o singură zi: unul de flăcăi 
tomnatici, la care venise fetele cele mai tinere; altul 

de flăcăi tineri, la care venise fetele cele stătute; 

iar al treilea de copilandri, la care venea cine poftea. 

Flăcăii abia se legănai în joc, şi hora se învirtea 

foarte încet. Fetele nu așteptat rugate, ca pe aiurea, 

ci fie-care desprindea mîinile a doi flăcăi, undei 

venea la socoteală, spunea bună ziua! și urma jocul 
înainte. Văru-mei fudulindu-se cu ciubotele cele nouă, 
juca numai lingă fata vornicului, soră cu crîşmărița 
„cea frumoasă din Folticeni. Și Gitlan care juca lîngă 
mine, îmi spuse la ureche: . 

— Las, căi vedea tu ce am săi fac lui Mogo- 

rogea, de “-a ticni ziua de azi, păcat să'mi fie!
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— Taci, măi, zic eă, ce mai vorbeşti în bobgte; 
că s'a minia omul şi sa duce și el acasă. | 

— Ei, şapoi? ce mare pagubă! Vorba ceea: 
«Dacă s'a da baba jos din căruță, de abia “i-a fi 
mai ușor iepei.» Şi jucăm înainte. 

Seara ne întoarcem la gazdă, și Mogorogea, bă- 
iat grijuliv, îşi curăţă ciobotele frumos și le pune 
la uscat pe vatră, [de-o parte], cum făcea totdeauna. 
A treia zi, după asta, ciobotele văru-met se rup hă- 
buc în toate părțile... Și el, supărat la culme, se leagă 
de Pavel, să'i facă altele în locul acelora, ori să'i dea 
banii îndărăt numai de cit. 

— Mi-ai pus piele scoaptă, cîrpaciule, zise Mo- 
gorogea înfuriat; așa fel de prietin îmi eşti? Haiti! 
alegeți una din două; căci altfel, dai cinstea pe ru- 
şine ; îţi trîntesc ciobotele de cap! auzitu-m'ai? 

Pavel, neșştiindu-se vinovat, zise cu dispreţ: 
— la ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea în- 

trece cu vorba, că nuțţi şede bine. Pe cine faci 
cîrpaci? După ce-ai purtat ciobotele atita amar de 
vreme, umblind toată ziua în podgheazuri Şi le-ai 
scrombăit pe la jocuri și prin toate corhanele ŞI 
"coclaurile, acum ai vrea să'ți dau şi banii înapoi, 
ori să'ți fac altele nouă? Dar ştii că eşti ajuns de cap! 
Nu'ţi e destul că m'ai ameţit puindu'ți sfărloagele 
pe calup, trăgîndu-le la şan și ungându-le aici pe 
cuptor la nasul mei în toate dimineţele? Ba de 
cite ori "mi-ai pus şi poşte la picioare; şi eu, ca 
omul cel bun, tot am tăcut şi ţi-am răbdat. Îmi pare 
Tău că ești gros 'de obraz! Ei las că te-oiu sluji 
ei de acum, dacă ţi-i vorba de așa. 
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— Ce spui, cărpaciule, zise văru-meii; şi tu mă 
mogorogeşti? D'apoi numa'n ciubotele tale am stat 

eu, bicisnicule? Încă te obrăzniceşti? Acuş te-oi 

ofînji cu ceva, de nu te'i putea hrăni în toată viața? 
— Pănă ce mii otinji, zise Pavel, ei. acuş te ci- 

nătuesc frumuşel cu dichiciul; înţeles'ai! 
Văzind noi că era cit pe ce să se încaiere la bă- 

tae, ne punem la mijloc, și împăcăm cu mare grei: 

loan să mai dea un irmilic lui Pavel, iar el să'i că- 

puteze ciubotele,-—și pace bună. 

Mai glumeai ei după aceasta cîine-ciineşte, dar 

lui Mogorogea nuw'i eșea de la inimă atrontul ce'i 

făcuse Pavel. În săptămîna Hărţii sat Cărneleagă, 

moş Vasile, viind la Folticeni, între alte merinde, a- 
duce feciorului săi şi trei purcei grijiți gata. 

—— Bine ai venit sănătos, tată, zise loan sărutin- 

du-i mîna. Aşa'i că ne-ai nimerit? 

— Bine vam găsit, sănătoşi, măi băieţi, răspunse 

moş Vasile. D'apoi vorba ceea: Nimeresc orbii Su- 

ceava şi eii nu eram să vă nimeresc? Apoi din vorbă 

în vorbă ne întreabă: — Fi, ce mai zice Mecetul 
despre popia voastră? Are gînd să vă dea drumul 

degrabă? Căci ei drept să vă spun, m'am săturat 

de atita sdruncen şi cheltuială. 
— Nu se zice Mecet, ci Catihet, tată, răspunse 

loan ruşinat. 

— Na, na, na, Măria ta! par-că astă grijă am 

eii acum?... vorba ceea: nu'i Tanda ci'i Manda; nui 

tei-belei, cui belei-tei... de curmei... Şi ce mai atita 

încunjur?.. Mecet, berechet, Pleşcan, cum s'a fi che- 

mînd, loane, ştiii că ne jupeşte bine, zise moș Va-
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sile. Ş'apoi ci-că popa'i cu patru ochi!... Ia mai bine 
vugați-vă cu toată inima sfintului Hăraşc 1) Nicolae 
de la Humuleşti, doar wa ajuta să vă vedeţi popi 
odată; ş'apoi atunci... aţi scăpat şi voi deasupra ne- 
voii; bir n'aveţi a da, şi havalele nu faceți, la mese 
şedeți în capul cinstei şi mincați tot plăcinte şi gă- 
ini fripte. lar la urmă vă plăteşte și dințăritul... Vor- 
ba ceea: picioare de cal, gură de lup, obraz de 
scoarță şi pîntece de iapă se cer unui popă, și nui 
mai trebue altă-ceva. Bine-ar fi, Doamne iartă-mă, ca 
feţele bisericeşti să fie mai alt-fel!... Dar... veți fi auzit 
voi, că popa are mînă de luat, nu de dat; el mă- 
nîncă și de pe viii şi de pe mort. Vedeţi cit de 
bine trăieşte Mecetul, fără să muncească din grei 
ca noi... Numai... dă;... darul se cinsteşte!... Ioane, 
ei ţi-am și ochit un potcapic, zise moș Vasile, la 
pornire. Cată de nu te lăsa pe tînjală; pune mîna 
pe afiştat ?) mai răpede şi vin'acasă; căci Ioana lui 
Grigoraș Roşu, de la noi, aşteaptă cu nerăbdare, 
să-ți fie preuteasă. Mai rămineţi cu sănătate, dascăle 
Zahane şi nepoate, că eu m'am dus! 

— Mergeţi sănătos, moş Vasile, zicem noi, pe- 
trecîndu'l pănă încolo; şi vă rugăm, spuneţi părin- 
ilor, din partea noastră, că ne aflăm bine ŞI 'i dorim. 

După ce se duce moş Vasile, ei zic lui Ion cu 
binişorul. 

— Vere, ia să frigem în astă seară un purcel de 
ceia, că tare mii dor! Mogorogea, nătîng şi zgircit 
cum era, începe a striga la mine: 

  

1) Lerarh, 

2) Atestat, 
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— Mă! ia ascultați; ei nws Nică Oșlobanu, să 
mă suciți, cum vreţi voi... Cu ce mă hrăniţi, cu a- 

ceea am să vă hrănesc. Nu vă dai nici o bucăţică 
«de purcel, măcar să crăpați. 

— lar de nu, cel ce zice, răspunde Gâtlan. 

— Amin! bleştesc eii cu jumătate de gură. 
— Şi eu mă anin, spune Pavel de după sobă. 
— Amin, neamin, ştergeți-vă pe bot despre pur- 

cei, zise Mogorogea cu ciudă; înțelesați? Nu tot 
umblaţi după bunătăţi; mai mincaţi și răbdări pră- 

jite, că nu va fi nimica. 
— Ia lăsaţi încolo, măi; stă'i-ar în git pe ceia 

lume, zise Zahania. 

Și ne punem, dragă Doamne, la învățat. Însă fie 

vorba între noi; nu ne era a învăţa, cum nuie 

cîinelui a linge sare. În sobă arsese un foc straşnic; 

îl învălisem și astupasem, căci era ger afară. Moş 
Bodringă se încurcase nu ştiii pe unde în seara a- 

ceia şi Pavel neavind lucru ca alte dăţi, se culcase 

de vreme. lar Mogorogea nădăjduindu-se în potca- 
picul tătăne-său, adormise înaintea lui Pavel, cu pi- 

cioarele în mînicile contășului, după obicei şi horăia 

zdravăn. Vorba ceea: «Lasă-mă să te las!» Mai tir- 
zii stîngem şi noi lumănarea şi ne culcăm; însă nu 

puteam adormi, gindindu-ne la purcel. 

— Măi Zahanie, nu mai ai tu vr'o poştă de cele 
unde-va, zic eii încet. 

— Nu, bre, răspunse Zaharia şi mai încet; şi 

Doamne ! ce bine-ar fi să trîntim una lui Mogoro- 
gea. Dar pănă la poștă, pănă la nu ştii ce, na cu- 

țitaşul meii, tae încetişor cusutura de la mîneca lui
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Mogorogea în „dreptul unei talpe, dă'i o pirleală 
bună cu niște chibrituri de aste, care ard mocnit, 
și lasă dacăti-or mai ticni purceii... Numai cată de 
nu te mocoşi atita... 
— Adă cuțitașul încoace, zic eti, şi la toată întîm- 

plarea, cred ca nu mă vei da prin șperlă şi nu'l vei 
lăsa să mă bată! 

— Nici vorbă nu mai rămîne, zise Zaharia; dă'i 
pîrleală înainte, fără grijă. 

Atunci... îmi iati ei inima în dinți şi fac tocmai 
aşa, cum fusesem povățuit de Gitlan: tai cusutura 
încetișor, şi ţin cătu-ții zmocul de chibrituri aprinse 
la călciiul văru-mei, unde era pielea mai groasă, 
pînă cel răzbeşte focul, Și când răcneşte odată cît 
se poate, ei svirrr! chibriturile din mînă, țuştiti! la 
spatele lui Zaharia, şi 'ncepem a horăi, de par'că 
dormeam cine ştie de cînd... Ion însă, împiedicat 
cu picioarele în minicile contăşului, căzuse alivanta 
la pămînt, zvîrcolindu-se ca şarpele şi blestemîndu-ne, 
cum îi venea la gură: 

Vai! osîndiv'ar Dumnezeu, să vă osîndească, 
soiuri ticăloase, ce sunteți! Nime n'are cap să se 
odihnească în casă, de răul vostru! Cine oare mi-a 

făcut şotia? Pe Zaharia şi Nică, îi aud horăind şi 

nu cred să fi îndrăznit. Numai că hoţomanul de 

Pavel mi-a făcut'o.... bea-lar tăunii să'l bea, cînd 
i-a fi somnul mai dulce! Şi încă se preface că 
doarme, ticălosul! Ia să'] învăţ ei a'şi mai bate altă 
dată joc de om. 

ȘI repede ia cu cleștele un cărbune aprins din 
vatră, şi cu dînsul pe cuptor la Pavel. Și cum dormea. 
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sărmanul, cu fața în sus, îi pune cărbunele pe pieptul 
gol, zicînd: 

— Na! satură-te de făcut șagă cu mine, cîrpaciule! 
Atunci se aude un răcnet spăimîntător şi odată cu 

răcnitul, Pavel izbind cu picioarele în sobă o şi dar- 
mă la pămînt. Și în buimăceala aceea, trezindu-se 
cu Ion față 'n faţă, unde nu se încinge între dinșii 
o bătaie crincenă; şapoi stai de'i priveşte, dacă te 
rabdă inima.... 

— Sai, Zaharie că se face moarte de om în casa 
asta, şi noi avem să dăm seamă, zic ei tremurind 
ca varga, de frică. 

— Ho, mă! ce vă este, zise Zaharia, sărind ca 
un vultur între dinşii. Casă de oameni de treabă se 
chiamă asta? 

lar eii, amandea pe ușe afară, plingînd, şi încep 
a răcni cit îmi lua gura, strigind megieşii. Oamenii 
săriră, buimaci, care dincotro, crezind că'i foc ori 
ne taie cătanele. Doamne fereşte! Căci era oştire 
nemțească în Folticeni pe vremea aceea. După ce 
se mintuie clăcuşoara asta, lumea ne lasă în cit ne-a 
găsit și se împrăștie huiduindu-ne. Să fi văzut ce 
blăstăm iție şi gălămoz era în casă: ferestrele sparte, 
soba dărâmată, zmocuri de păr zmulse din cap, sînge 
pe Jos, Pavel cu pieptul ars şi Ion cu călciiul fript 
şedeaii la o parte găfuind; eii cu Zaharia de alta, 
mirîndu-ne de cele întimplate.... iar nevinovaţii 
purcei fiind spînzuraţi în tindă la răceală, nu se ştia 
ce s'au făcut!... Zaharia, de la o vreme voind a 
curma tăcerea, zise: 
— Cintă-le deacurn, loane: «Ce-i fără prihană a-
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leluia!» şi nu mai tînji atita după dinşii; se vede 
că aşa le-a fost scris, mititeii!..., 

— la nu mai clămpăni şi tu din: gură, măi, răs- 
punse Ion, plin de năduh; aţi tot strigat asupra lor 
ȘI iacă vi s'a făcut pe voie. 

În vorbele aceste, viind şi moș Bodringă chiur- 
luit, începe a'şi face cruce de la ușă. 

— Ei, moşule, zic eu; place'ţi cum ne-ai găsit? 
Pavel, care pînă atunci şezuse ca mut, uitindu- -se 

prin casă amărit, zise: 

— la ascultați, dascălilor: ca să se mintuie toată 
dihonia, cărăbăniţi-vă de la mine şi mă lăsaţi în 
pace! 

Noi, bucuroşi cam scăpat numai cu atita, ne luăm 
ce mai avem şi ne mutăm la un fierar peste drum, 
dimpreună cu moș Bodringă, miîngiitorul nostru. Prin 
postul cel mare se răspîndeşte vuiet prin dascăli 
despre desființarea Catiheţilor şi trecerea celor mai 
tineri dintre noi la Socola. 
— Naţi-o bună, [că ţi-am frînt-o 1] zise Trăs- 

nea; cînd la dică, nv'inimică. Vorba ceea: «Ne-am 
procopsit cu cai cu tot...» Dracul mă punea să'mi 
bat capul cu gramatica?... De ştiam asta, mai bine 
ședeam acasă; şi cu banii ciți sai dat pe ici pe 
colea, își prindea tata altă nevoie. 

— D'apoi noi, ziseră dascălii cei însurați, oftînd; 
ne-am calcit cu desăvirşire; simți, ba oiţe, ba stupi, 
ba cai şi boi sau dus ca pe gura lupului! Părintele 
Catihetul să trăiască!.... 

1) «Şezătoarea» V. pag. 214.
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— la tăceţi, bre, răspunse Zahana; banui'i ochiul 
dracului, sa mîntuit vorba!.... Cel mai cisluiţi atita 

pe bietul catihet?.... Par'că numai el e de-aceia?.... 

Ș'apoi, şi vouă, nu ştii zăă, cum va mai intra ci- 

neva în voie. Vorba ceea: «Hai în car! — Baiu! — 

Hai în căruțţă!—Baiu! — Hai în teleagă!—Baiu! — 

Hai pe jos! — Bau!» — ziceți mai bine că vă trageţi 

la teapa voastră, ca apa la matcă. Eu îs mai bu- 

curos că s'a întimplat asta. La Socola să mergem 

dacă voim să ieşim -dobă de carte!... Acolo's pro- 

fesonii cei mai învățați din lume, după cum aud et. 

— La Socola! strigă dascălii cei mai tineri. 

— Duceţi-vă pe pustii, dacă vă place; duce-v'ați 

învîrtindu-vă ca ciocirha, strigă cei bătrini! 
Și aşa, aproape de Paşti, ne-am răzlețit unii de 

alții, şi la Socola a rămas să meargă cine-a vrea în 

toamna viitoare, anul 1855. -



IV *) 

GÎNDURI DE CĂLUGĂRIE. — DRUMUL SPRE IAşi. — MOŞ LUCA 

ȘI SMEII LUI. — LA SOCOLA. 

Cum nu se dă scos ursul din birlog, țăranul de 

la munte strămutat la cîmp, şi pruncul deslipit de 
la sînul mamei sale, așa nu m& dam eii dus din 

Humulești, în toamna anului 1855, cînd veni vremea 

să plec la Socola după stăruința mamei. Și oare de 

ce nu m'aş fi dat dus din Humuleşti, nici în rup- 

tul capului, cînd merei îmi spunea mama că pen- 
tru folosul mei este aceasta? Iaca de ce nu, dragă- 

Iţă Doamne, eram şi ei acum holtei, din păcate! 
Ș: laşii, pe care nu'i văzusem nici-odată, nu erai 

aproape de Neamţ, ca Folticenii; de unde toamna 

tîrziă şi mai ales prin cîșlegile de iarnă, fiind nop- 

țile mari, m€ puteam repezi din cînd în cînd, pîș- 

lind'o aşa cam pe după toacă şi tot înainte, seara 
pe lună, cu tovarășii mei, la clăci în Humulești, pe 

  

*) Publicat întiiaşi dată în ediţia Şaraga (1892). După o notiţă a 
d-lui Art. Goroveiii („Şezătoarea“ V pag. 192) această parte a lost 
citită pentru întiia oară la 1888 într'un cerc literar întrunit la N. Bel- 
diceanu în Iaşi.—Cite-va fragmente ai fost scrise în Albumul răpo- 
satului profesor Gruber. (Teodorescu-Kirileanu, în „Şezătoareat V 
pag. 210).
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unde știam noi, ținînd tot o fugă ca telegarii; şi 
după ce jucam cît jucam, furam. cîte-un sărutat de 
la cele copile sprințare, şi pănă'n ziuă, fiind 1eşiţi 
din sat... cam pe la prinzul cel mare ne aflam iar 
în Folticeni; trecînd desculți, prin vad, în dreptul 
Baci, Moldova îngheţată pe margini, şi la dus ŞI 
şi la întors, de ne “degera măduva. în oase de frig! 
Inima însă ne era fierbinte, că ce gindeam şi iz 
bîndeam. De la Neamţ la Folticeni şi de la Folti- 
ceni la Neamţ, era pentru noi atunci o palmă de 
loc. Dar acum se schimbă vorba: o cale scurtă de 
două poște, de la Folticeni la Neamţ nu se potri- . 
veşte c'o întindere de şease poşte, lungi şi obosi-. 
toare, de la laşi pănă la Neamţ. Căci nu ve pară 
șagă: de la Neamţ pănă la Iaşi e citu'i de la lași 
până la Neamţ; nici mai mult, nici mai puțin. Şi 

i bme să rămii pe loc, Ioane, chiteam în mintea 
mea cea proastă, decit să plingi nemîngiiet şi să te 
usuci, de dorul cui știă ei, văzînd cu ochii!... Dar 
vorba ceea: «Ursul nu joacă de bună voie.» Mort, 
copt, trebe să fac pe cheful mamei, să plec fără 
voință şi să las cemi era drag! 

Dragu'mi era satul nostru cu Ozana cea frumos 
curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglin- 
dește cu mihnire Cetatea Neamţului, de atitea vea- 
curi! Dragi'mi erai tata şi mama, frații şi surorile 
șI băieţii satului, tovarăşii mei din copilărie, cu cari 
în zile geroase de iarnă, m& desfătam pe ghiaţă şi 
la săniuş; iar vara în zile frumoase de sărbători, 
cîntind şi chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile - 
umbroase, prundul cu ştioalnele, ţarinile cu holdele,
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cimpul cu flonle și mîndrele dealuri, de după care'mi 
zîmbeaui. zorile, în zburdalnica virstă a tinereţei ! 
Asemenea dragi'mi erati şezătorile, clăcile, horele 
și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu 
cea mai mare însuflețire! De piatră de-ai fi fost și 
nu se putea să nuțţi salte inima de bucurie cînd au- 
zeai une-ori, în puterea nopţei, pe Mihai scripcariul 
din Humuleşti, umblind tot satul cîte co droae de 
flăcăi după dinsul şi cîntînd: 

„Frunză verde de cicoare 

Astă noapte pe răcoare 
Cinta o privighetoare 
Cu viersul de fată mare; 

Şi cînta cu glas duios, 

De picai frunzele jos. 

Şi cînta cu glas subţire 

Pentru-a noştră despărţire. 
Și ofta și ciripea, 
Inima de “ţi-o rupea. 

Și cite şi mai cîte nu cînta Mihai lăutarul din 
gură și din scripca sa răsunătoare, şi cite alte pe- 
treceri pline de veselie, nu se făceau pe la noi, 
de'ţi părea tot anul zi de sărbătoare! Vorba unei 
babe: «Să dea Dumnezei tot anul să fie sărbători 
şi numai o zi de lucru; și atunci să fie praznic şi 
nuntă.» Apoi lasă'ţi, băiete, satul cu tot farmecul 
frumuseţelor lui, şi pasă de te du în loc strein ŞI 
aşa depărtat, dacă te lasă pirdalnica de inimă! Și 
doar m& şi sileam ei, într'o părere, s'o fac a în- 
țelege pe mama, că pot să m& bolnăvesc de dorul 
ei, şi să imor printre streini; că văru-meă lon Mo- 
gorogea,. Gheorghe Trăsnea, Nică Oșlobanu şi alţii 
sai lăsat de învăţat, şi despre asta, tot mănîncă



  

pîine pe lingă părinții lor. Dar zadarnică trudă! 
Mama avea alte gînduri; ea imi pregătea cu îngri- 

Jire cele trebuitoare, zicindumi de la o vreme cu 
asprime : 

— loane, cată să nu dăm cinstea pe ruşine și 
pacea pe gilceavă:.... Ai să pleci unde zic eu. Și 

Zahana lui Gitlan merge cu tine. Luca Moşneagu, 

megieşul nostru, vă duce cu căruța cu doi cai ca 
nişte smei. la, mai bine, repezi-te pănă la el de 
vezi, gata'i de drum? Că miine desdimineaţă, cu 
ajutorul Domnului, plecați. . 

— Nu mă& duc, mamă; nu mă duc la Socola, mă- 

car să mă omori, ziceam eu plingînd cu zece rîn- 

duri de lacrimi! Mai trăiesc ei oamenii şi fără popie. 
— Degeaba te mai sclifoseşti, Ioane, răspunse 

mama cu nepăsare; la mine nu se trec acestea.... 

Pare-mi-se că ştii tu moarea mea... Să nu mt faci 

ia acuş, să iei culeșerul din ocniţă, şi să te dez- 

mierd, cît eşti de mare!.... Apoi chiamă pe tata şi 
zice hotăritor: «Spune'i şi d-ta băietului omule, ce 

se cuvine, ca să'şi iea nădejdea şi să'şi caute de 
drum.» 

— Mai rămîne vorbă despre asta, zise tata, po- 
somorit. Are să urmeze cum ştim noi, nu cum vrea 
el; că doar nu-i de capul săi. Când miar bate nu- 
mai atita grijă, măi femeie, ce "mi-ar fi?! Dar ei 
mă lupt cu gîndul, cum să "i port de cheltuială; 
căci banii nu se culeg; de la trunchi, ca surcelele. 
ȘI la işti vr'o şese, arată de dînsul, dacă rămîn acasă, 
nu li mai trebue nimica ? Dar fiind el cel mai mare, 
norocul săi; trebuie să căutăm a'l sburătăci, căci 
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nu se. ştiii zilele omului! Şi poate vre-odată să fie 
și el sprijin pentru iştialalți. 

Văzind eu că nu “i chip de stat împotriva părin- 
ilor, începui a mă gîndi la pornire, zicînd în sine'mi 
cu amărăciune: — Ce năcaz de capul meii! Preoţii 
noștri din sat pai mai trepădat pe la Socola, şi, 
mila sfintului! Nu "i încape cureaua, de pîntecoşi 
ce sunt. D'apoi călugării: o adunătură de zampa- 
ragii duglişi, din toată lumea, cuibăriţi prin mănăs- 
tire, ce nu ajung!?! Și eu să înșir atitea şcoli: în 
Humuleşti, la Broșteni în crierii munților, în Neamţ, 
la Folticeni şi acum la Socola, pentru a căpăta voie 
să mă fac ia acolo un popă prost, cu preuteasă şi 
copii, prea mult mi se cere!... 

Acușş îi spun mamei că mă duc la călugărie, în 
Neamţ ori la Secu. Și cu cîtă carte ştiu, cu cîtă nu 
ştii, peste ciți-va ani pot sajung dichiii la vrun 
mitoc, şi să string un ştiubei plin de galbeni, ca 
părintele Chirilaş, de la jugărit, din Vinătorii Neam- 
țului. Ş'apoi atunci... pune “ţi cuvioase Ilarie, plosca 
cu rachiii la șold, icrișoare moi cit se poate de 
multe, şi alt-ceva de gustare în buzănările dulamei, 
pistoalele 'n briă pe sub rasă, comanacul pe-o ure- 
che, şi cu sabia Duhului în mînă şi pletele în vînt, 
ia-o la papuc peste «Piciorul Răi» spre «Cărarea 
afurisită» dintre Secu şi Agapia din deal, unde 
toată vara se aude cîntind cu glas ingeresc: 

«Ici în vale la pîrău, 

<Mieluşa lui Dumnezeu! .., » 

lar cîte-un glas gros răspunde :
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«Hop şi ei de la Durău 
«Berbecu lui Dumnezeă !.. - » 

Căci, fără să vreau, aflasem și eui păcătosul cîte- 
ceva din tainele călugărești umblind vara cu băieții 
după... bureţi, prin părțile acele, de unde prinsesem 
ŞI gust de călugărie... Șui, ca omul cuprins de evlavie. 

În sfîrşit, ca să nu "mi uit vorba, toată noaptea 
cea dinainte de plecare, pănă s'au revărsat zorile, 
m'am frămintat cu gindul fel ŞI chip, cum aşi putea 
îndupleca pe mama, să mă dea mai bine la mănăs- 
tire; şi tocmai cînd eram hotărit a spune mamei 
aceste, iacă şi soarele răsare, vestind o zi frumoasă, 
și Luca moşneagul, însurățel de al doilea, a cărui 
tinără nevastă avusese grijă să '] trezească la timp 
şi să "] pregătească de pornire, se şi aude strigînd 
afară: «Gata sunteţi ? Haidem ! că et vă aştept cu 
caii înhămaţi». Mama atunci mă și ia repede, repede 
I4 pornit, fără să am cînd îi spune de călugărie. 

Și, scurtă vorbă, ne adunăm, cu rudele lui Zaha- 
na, cu ale mele, în ogradă la moş Luca, sărutăm 
noi mîna părinților, luîndu-ne rămas bun cu ochii 
înecaţi de lacrimi, și după ce ne suim în căruță, su- 
părați și plinşi ca vai de noi, Luca Moșneagu, ha- 
rabagiul nostru, dă bici cailor, zicînd nevestei sale, 
care închidea poarta după noi: — «<Olimbiadă, ia 
seama bine de borta ceea!» Căci, niște porci spăr- 
gînd gardul întrun loc, se înădise în grădină, la 
păpuşoi... 

Era dimineaţa, în ziua de tăierea capului Sfintu- 
lui loan Botezătorul, cînd ieşiam din Humulești, şi 
fetele şi flăcăii gătiți frumos, ca în zi de sărbătoare, 
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foiai prin sat în toate părțile, cu bucuria zugrăvită 
pe feţe! Numai eă cu Zaharia, ghiemuiţi în căruța 
cu moş Luca ne duceam surgun dracului pomană! 
Că mai bine n'oi putea zice. 

— Rogu-te, mînă mai tare, moș Luco, zic ei, 
să nu se mai uite satul ca la urs la noi! 

Luca Moşneagu, însă, mîna cum ştia el; căci, 
smirţoagele lui de cai erai vlăguiți din cale- afară, 
ŞI slabi şi ogirjiți ca nişte miţi de cei leşinaţi, nu 
zmei, cum zicea mama, .care nu ştia cum să mă ur- 
nească mai degrabă din casă. 

— Fire-ar afurisit să fie cine a mai desființat şi 
catihețiile cele, tocmai acum în vremea noastră, zise 
Zaharia lui Gitlan, plin de năduh, după ce am eșit 
la drum afară. Cind să-ți petreci şi tu tinerețea, apu- 
că-te de cărturărie ; par'că are omul zece vieți! Tot 
umblind noi din şcoală în şcoală, mai mult ia aşa 
«de frunza frăsinelului», miîine-poimine avem să ne 
trezim nişte bahalici gubavi ŞI oftigoşi, numai buni 
de făcut popi, ieşiţi din Socola. 

— Ce zici dumneata, moș Lucă, despre unele ca 
acestea ? 

— Ce să zic, dascăle Zaharia ; ştim noi cum vi's 
formele ? Ei, trebue să vă duc la locul hotărit, ȘI 
de aci în colo, cum v'a sluji capul. Hi! căluții tatei, 
să ne întoarcem cît mai degrabă acasă. 

Cînd auzeam noi pe moş Luca pomenind cu drag 
de casă, și cînd mai vedeam cum rămîn satele şi 
locurile frumoase în urmă şi tot altele necunoscute 
se înfăţoşază înainte- -ne, supărarea noastră creștea 
la culme! Pentru fie-care fintînă, pîriă, vîlcică, dum- 

CREANGĂ, — OPERE CONPLECTE. 7 
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bravă şi alte locuri drăgălaşe ce lăsam în urmă-ne, 
scoteam cîte un suspin adinc din piepturile noastre! 
ȘI, după mintea ce-o aveam, ne-am fi întors înapoi 
chiar atunci, de nu eram daţi în seama lui moş 
Luca, de care ne ruşinam ca şi de părinții noștri. 

După un scurt popas făcut la podul de la Timi- 
șeşti, de pe Moldova, pornim înainte spre Moţca şi 
suim încet-încet, codrul Păşcanilor. Apoi, din virful 
acestui codru, mai aruncăm, nimernicii de noi, cite-o 
căutătură jalnică spre munţii Neamţului; urieşii munți, 
cu virfurile ascunse în nouri, de unde purced 1s- 
voarele și se revarsă piraiele cu repegiune, şoptind 
tainic în mersul lor neîncetat, şi ducînd poate cu 
sine multe, multe patimi şi ahturi omeneşti să le: 
înece în Dunărea măreaţă! 

— Ei, ei! măi Zaharie, zic ei, coborindu-ne la 
vale spre Pășcani: de-acum şi munții "i-am pierdut 
din vedere, şi înstreinarea noastră este hotărită, cine 
ştie pentru cîtă vreme! 

— Cum ne-a fi scris de la Dumezei sfintul, zise 
Zaharia cu glasul aproape stins. Ş'apoi rămase dus 
pe gînduri tot drumul, pînă la Blăgești, peste Si- 
ret, unde ne-a fost şi masul în noaptea aceea: Dar 
vai de masul nostru! Aici, pe prispa unui rotar, 
puțin de nu era să rămînem chiori. De cu seară ŞI 
pină după miezul nopţii, am stat numai într'o fu- 
mărie de baligă, ca la carantină, și tot ne-ati coșit 
ținţarii. 

— Aşa'i viața cîmpenească, zise moş Luca, c?os- 
mălindu-se şi învîrtindu-se ca pe jeratic, de răul 
țințărimei. Cum treci Siretul, apa'i rea şi lemnele 
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pe sponci; iar vaca te înăduşi de căldură ŞI fînțarii 
te chinuiesc amarnic. N'aş trăi la cimp, Doamne fe- 
reşte ! Halal pe la noi! Apele's dulci, limpezi ca 
cristalu şi reci ca ghiața ; lemne de-ajuns ; vara, 
umbră și răcoare în toate părțile ; oamenii mai să- 
nătoşi, mai puternici, mai voinici ŞI mai -voioși, iar 
nu ca iști de pe la cîmp: sarbezi la față și zbirciţi, 
de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte în . 
toată viaţa lor... 
— Ştii una, Moş “Luca, zise Zaharia: de la o 

vreme găinuşa'i spre asfinţit, rarițle de-asemine şi 
luceafărul de ziuă, de-acum trebue să răsară; haidem 
să pornim la drum: : o. i 
— Că bine zici,. dascăle Zaharie ; -parcă "ţi-a 

ieșit un sfint din gură. De- cit :ne-om tot. învîrti şi 
cioşmoli pe iastă prispă, mai. bine.să scurtăm din 
cale. Căci mare'i Dumnezeu, ne-a feri el de. întîm- 
plări ! — Și aşa, luîndu-ne rămas bun de la. gazdă, 
care era tot afară culcat pe altă prispă, plecăm. Și 
cum ieşim în şleah, :părerea noastră de bine :întîl- 
nim Cîţi-va oameni cu niște care cu draniţă, mer- 
gînd spre Iaşi; ne întovărăşim cu. dînșii, de: frica 
lăieşgilor din Ruginoasa, șI hai, hai! hai, hai! pănă'n 
ziuă, iacă-tă-ne în Tirgul-Frumos, unde-am şi înjun- 
Shiat ciți-va harbuji într'ales, de ne-am potolit de- 
ocamdată și foamea şi setea. Apoi, după ce sai 
hodinit caii, am pornit înainte spre Podul-Iloaei, şi 
de aici, tot înainte spre Iaşi, mai. mult pe jos. de 
cît în căruţă, căci zmeii lui Moş Luca se muiese de 
tot; şi țăranii noştri glumeţi, cum sunt ei, ne tot 
șfichiuiaă, în treacăt, care din cotro, de ni-era mai
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mare ruşinea de ruşinea lui Moş Luca. lar, mai 

ales pe la asfinţitul soarelui, tocmai cînd intram în 
lași, pe rohatca Păcurari, un flăcoan al dracului 

ne-a luat în ris cum se cade, zicînd: 
— Moşule, ia seama de ţine bine telegarii aceia 

să nu ia vînt; că lașul ista'i mare, şi Doamne fe- 

rește, să nu faci vr'o primejdie !... 
Atita "i-a trebuit lui Moş Luca, şapoi lasă pe din- 

sul; cîte parastase şi panaghii, toate i le-a ridicat... 

l-auzi, măi! Dac-ar şti el, chiolhăsonul şi ticăitul, de 
unde am pornit astă noapte, şi-ar stringe hoarba 

acasă; n'ar mai dirdăi asupra căişorilor mei! Ş'apoi 
doar nu vin ei acum întiiaşi dată la laşi, să-mi dea 

povaţă unul ca dinsul, ce rînduială trebue să pă- 

zesc. Patru-zecile mîne-sa de golan! Dacă na stat 
o leacă, să-l învăţ eu a mai lua de altă dată dru- 

meţii în ris. 
Văzind noi că ne 1a oamenii tot peste picior, şi 

pe Moş L.uca tulburat din cale afară, cum eram în 

căruță, ne acoperim peste tot cun ţol zicind ei 

cu sfială : — Moş Luca, de te-a întreba cine-va, de 

acum înainte, de ce trag caii aşa de grei, să spui 
că aduci nişte drobi de sare de la Ocnă, şi las? 

dacă nu te-a crede fie-care... 

— Ei, apoi?! Știutu-vam ei că și voi "mi-aţi 

fost de aceştia, zise Moş Luca mergînd pe lingă 

cai, plin de năduh; nu mă faceți, că ia acuşi vă 

ard cite-va jordii prin ţolul acela, de vă trece spur- 
catul !... 

Auzind noi ce ni se pregăteşte, ghiontitu-ne-am 

unul pe altul, chicotind înădușit, şi ca mai ba să 
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zicem, nici circ! În sfîrşit, după multe şfichiuiri ce 
a primit Moș Luca de la unii-alţii, cum e lumea a 
dracului, mergînd noi în pasul cailor, din hop în 
hop, tot inainte prin rătăcănile de pe ulițele Iașilor, 
am ajuns într'un tirziii, noaptea, în cieriul Socolei 
ȘI am tras cu căruţa sub un plop mare, unde am 
găsit o mulțime de dăscălime adunată de pe la cati- 
heţi, din toate judeţele Moldovei; unia mai tineri, 
iar cei mai mulţi, cu nişte tîrsoage de barbe cit 
badanalele de mari, şezind pe iarbă, împreună cu pă- 
rinții lor, şi preuți şi mireni, ŞI mărturisindu'şi unul 
altuia păcatele .
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Popa Duhu |) 

Cine-a întilnit vr'odată în calea sa un popă, îm- 
brăcat cu straie sărăcuţe, scurt la stat, zmolit la 
faţă, cu capul pleş, mergînd cu pas rar, încet şi 
gînditor, răspunzînd indesat «sluga dumitale» cui 
nu'l trecea cu vederea, căscînd cu zgomot cînd nu'şi 
găsea omul cu care să stea la vorbă, făcînd lungă 
popasuri prin aleiele ascunse ale grădinilor publice 
din laşi, cîte cu o carte în mînă, tresărind la cîn- 
tecul păsărilor și oprindu-se cu mirare lingă moși- 
noaiele de farnici, pe care le numia el «republici 
înțelepte», dezmierdind iarba și florile cimpului, 
icoane ale vieţii omeneşti, pe care le uda cite cu 
o lacrimă fierbinte din ochii săi, ŞI apoi coprins de 
foame şi obosit de osteneală şi gindire, îşi lua ce- 
tinel drumul spre gazdă, unde'] aştepta sărăcia cu 
masa întinsă ?... 

1) Lipărit întiiaşi dată în «Convorbiri literare» Anul XV, 1881. În 
sumarul «Convorbirilor» bucata aceasta « considerată drept narațiune, 
iar în ediţiile cele lalte de «anecdotă». Credem că e mai nimerit a 
o clasilica printre «Amintirile» lui Creangă. 
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Acesta era părintele Isaiia Duhu, născut în satul 
Cogeasca-veche, din judeţul Iaşi. 

Patru păreţi streini, atumaţi şi îmbrăcaţi cu ro- 
gojini; teancuri de troftoloage greceşti, latinești, bul- 
găreşti, franţuzeşti, ruseşti şi romineşti pline de pain- 
Jeni şi aruncate în neregulă prin cele unghere, un 
lighean de lut cu ibric” pentru spălat, în mijlocul 
odăiei, apărie pe jos, gunoi şi gândaci fojgăind în 
toate părțile, o piine uscată pe masă şi un motan 
ghiemuit după sobă, era toată averea sfinţiei-sale. 

Mare de inimă, iar de gură şi mai mare, părin- 
tele Duhu nu se învrednicise de o viaţă mai bună ; 
dar se vede că nici poftea el una așa, de vreme 
ce nu'și astimpăra gura către mai matii săi, măcar 
să'l fi picat cu luminarea. 

De copil, în seminarul Socola, unde a învățat 
carte — mai mult singur de cît de la profesor — îşi 
punea degetele pe o piatră şi le bătea cu alta, de 
ciudă că nu scriă frumos ; se lovea cu pumnul peste 
cap, cînd vedea că nici dascălul nu putea să'i ţăl- 
măcească bine ceva, şi vai de şcolarii carel zmin- 
teai de la învăţătură ! 

Așa fiind el, cică unul dintre călugării Socolei a 
zis că e bun de călugăr, numindu'l «Duh diavolesc», 
[și de unde pănă unde,] !) "a şi călugărit şi Duhu “i-a 
rămas numele. lar el, Isaiia Teodorescu se iscălea. 
Și din şcolar, profesor a ajuns la Socola: şi duh 
din duhul său a dat şcolarilor săi o bucată de vreme. 
Dar purici mulți nu făcea el întrun loc, [Doamne 

  

1) Parantezele arată cuvintele cari lipsesc în «Conv. Lit».
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fereşte] ; căci era duh [neastîmpărat şi] neîmpăcat chiar 
cu sine însuşi. Nici lacom de avere, nici de cinuri ; 
mulțumit cu cît avea, cu cît avea, cind te miri 
ce nu'i venea la socoteală, ia'ţi popă dăsagii şi toia- 
gul şi pe ici “ţi-e drumul. [Vorba ceea: «Geasta (2) cu 
trepădatele că nu's departe satele. d] 

Aci era la Socola, aci în Iaşi, aci la mănăstirea 
ȘI în Tirgul-Neamţului profesor, de unde cutreira 
munții, în sudoarea franți, și mai la tot pasul cînta: 

<Ruinata cetăţuie ce acopere-acel munte 
«Şi de unde ochiul vede lucruri multe» 

Apoi, 

«Pe o stîncă neagră întrun vechii castel 
«Unde curge 'n vale un rii mititel,» 

lar la urma urmelor: 

«Pasăre galbenă “n cioc 

«Răi "mi-ai cântat de noroc b... 

Și tot aşa ȘI iar aşa, pină i-se făcea viaţa nea- 
gră şi aici, apoi iar se întorcea în laşi, îndrăgin- 
du'i pentru o bucată de vreme. 

Duh neastămpărat şi cutezător, în predicele sale 
de pe amvoanele bisericilor, înțepa ca viespea, zi- 
cînd : 

— Elisei a curăţit de lepră pe Neeman Sirianul, 
trimiţindu”l să se scalde în apa !) Iordanului. lar ei 
vă trimit la Căcaina 2) ca să vă curățiți de lepra 
ignoranței ŞI a trîndăviei. 

D In «Con.» rîul. 

2) Mic riușor din Iași, care se varsă în Bahlui.
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— Odată era o floare numită rușinea fetelor, 
foarte răspîndită în ţară la noi; dar de cînd au luat 
«mirşavele !) de modă» locul gospodinelor romînce, 
această floare a început a dispărea din grădinile ŞI 
ţarinele noastre. 
— Cine are urechi de auzit, să audă! 
lar pe cei slugarnici, mindri şi lucsoşi îi a arăta cu 

degetul, zicînd : 
— Făţarnice, a zis Hristos, curăță mai întii par- 

tea cea din lăuntru a paharului, şi a blidului, ca să 
fie şi cea din afară curată. 

Și cite şi mai cîte, publicate prin jurnalul «Pre- 
dicatorul Moralului Evanghelic», redactat de dînsul 
pînă 'i-a luat Chiriarchia puterea de predicator. Dar 
părintele Duhu nu “i-a tors mă-sa pe limbă. 

Odată, slujind un episcop oare-care de hramul bi- 
sericei la Buna-Vestire din Iaşi, părintele Duhu in- 
tră în biserică, se închină rar pe la icoane, şi cum 
era multă lume adunată şi episcopul sta în strana 
arhierească, îmbrăcat pompos și cu mitra pe cap, 
părintele Duhu se opreşte în față”i şi zice în gura 
mare, clătinînd din cap: 

— Dragul mamei Cinilie, bine'ţi şeade Mitropo- 
lt. . Unde neneacă-ta să te vadă ! Apoi oftind a- 
dinc, mai adaugă: — Cînd veţi vedea uriciunea 
pustunii stînd la locul unde nu se cade să stea, să 
ştiţi că aproape este sfirşitul, a zis Christos.» 

După aceea se trage cu dispreț din fața episco- 
pului, şi ieșind din biserică, îşi caută de drum. 

1) Marşandele.



  

lară ceilalți popi, înlemniţi cu mîinile la piept, 

cit pe ce să cadă amețiţi din picioare, de frică şi 

de ruşinea arhipăstorului. | 

Nu tîrzii după aceasta, Mitropolitul face pe pă- 

rntele Duhu archimandrit cu mitră, adică îi dă voie 

să poarte straie de mii de lei, fără să aibă cu ce 

să şi-le cumpere. 
Și părintele Isaua, în loc să umble morţiş, ca alți 

popi, după cerşitorit, luînd şi de pe vii şi de pe 
mort, să aibă cu ce se împopoţona, el, dimpotrivă, 

zicea că este de altă părere, şi anume: «De cit să 

dai de pomană la calici Simbăta, mai bine ceva de 

băut mahmurilor, Marţea». !) 

Odată, chiemind epitropul unei biserici mai să-: 

răcuțe pe părintele Duhu să slujească de hram, 
Sfinţiea-sa "şi-a atirnat la piept o cruce mare de 

lemnu, legată cu sfoară groasă de cînepă, zicînd : 

lartă-mă, Doamne, că te-am spînzurat cu aţă 

neavind lanţ de aur nici de argint, cu care te spin- 

zură mai marii mei, Archiereii.. a. 

La mînăstirea Neamţului, stînd adesea ori de vorbă 

cu starițul Naftanail, părintele Duhu îi zicea, şfi- 

ciuindu', că Ruşii di aceasta lavră romînească 

Sau puiezit, ca şi holera adusă în Moldova pe co- 

zile cailor ruseşti la 1328. Stariţul ne mai putindu-i 

sta impotrivă, zicea de la o vreme: — Hai pacam, 

părinte Isaiia, cinstindu-l cu rachiă îndulcit cu miere, 

pahar după pahar, pînă ce părintele Duhu spunea : 

1) Pasagiul întreg e întrodus (probabil după o corectură făcută de 

autor) ulterior în ediţia Șaraga.



  

— Lasă-mă în pace, cuvioase, că se învirteşte 
lumea cu mine de atita aghiazmă rusească; mai 
bine să nu ne impăcăm. Și începea a-i cînta pe glas 
al doilea irmosul următor : 

— Umblat-aui Israil prin valul cel învăluit, c'un 
urcior legat de git, şi c'un curcan fript, că s'a pros- 
lăwit. Apoi — antifoanele bețivilor, „pe glas al pa- 
trulea : 

— Din tinerețile mele, multe oale şi ulcele se 
luptai cu mine; dar mai multe păhărele, cite stele 
sunt pe cer..,.. 

Ploscuţa mea, iubit vas, 

Pasăre cu dulce glas: 

Ei la gură te ridic, 
Tu îmi cînţi, coglic! coglic! 

"Şi nu mă'ndur să te las, 

Căci mă plezneşti tot în nas».....1) 

Vai sărace boloboace, 

De te-ai face mai încoace 

Să ne stringem vre-o ciţi-va 

Noi spre mîntuirea ta. 

Ş'om mai veni vr'o doi trei 

Şi “i om pune căpătii. 

Ş'om aduce-un popă rus 
Şi te-om da cu fundu'm sus. 

Unui arhimandrit grec, ce blagoslovea pe diacon 
la slujbă: «Să indrepteze Domnul paşii lui spre tot 
lucrul bun», părintele Duhu îi zise: 

— Ba mai bine să îndrepteze Domnul paşii voştri 
peste Dunărea, cuvioşilor, că destul ne-ați pîngărit 

1) Lipsesc în «Conv. Lit.» pasagiile: «Din tinereţele mele» etc. şi 
«Ploscuţa mea».



  

biserica și neamul cu zmeritele voastre blagoslo- 
venii. | 

Profesorului Columb de la Liceu, care zise odată 
părintelui Isaua «Bună dimineaţa, Duhule !» el îi 
răspunse : 

— Mulţumesc, cadavrule ! Şi cred că ai la ştiinţă 
că cuvintele : popă şi protesor se încep cu pocoi, 
ca şi substantivul, porcule. 

Popilor de mir, pe cari îi numea Haidei, le cînta 
antitoanele următoare : | 

Diaconii şi cu pochii, 
De treji ce sunt, de-abia văd cu ochii. 

Iar mamelor preutese 

Beția din cap nu le mai iese, 

ȘI cîte ponturi [şi ponosuri] nu da dintrînsul, de'i 
era şi lui lehamete cite odată să se mai întilnească cu 
cineva și să'l mai stirnească la vorbă. 

Odată, ieșind supărat de la Mitropolie, îl întilneşte 
părintele Arbore de la Birnovscki, şi” întreabă: 

— De unde vii, părinte Isaiie? 
— Nu şt. 

— În cotro ai luat-o, părinte Isaiie ? 
— Nu şti.!) 
— Cum aşa, de nu ştii nici de unde wi nici 

încotro te duci? 

— lată cum; răspunse părintele Dahu : cînd eram 

băiet, stupeam în palma stingă, apoi trinteam cu 
muchea palmei celeilalte în stupit şi în care parte 
sărea el, într'acolo apucam şi ei. 

1) Cele două din urmă alineate lipsesc din ediţiile Miller şi Şaraga.



— ȘI acum tot aşa faci ? întrebă părintele Arbore. 
— Tot, [batăr să crăpe dracul.] 

— Dar dacă din întimplare ar sări stupitul în 

— Dar ştii că mai ars, haideule, zise părintele 
Duhu, luîndu'și tălpăşiţa, Dunăre de minios. 

La cea din urmă, stringind părintele Duhu para 
cite para, şi-a comisionat cărți spiritiste şi cetin- 
du-le, ci-că a zis către oare-cine: 

— Aceste cărți încăpind pe mîna unor şarlatani 
ignoranți, ai să auzi vorbindu-se, că fac minuni ca 
Sfinţii. 

Și sfint să fe rostul părintelui Duhu, căci tocmai 
aşa s'a întimplat. 

Intruna din zile. neavind el cu ce să'şi cumpere 
pîine, le-a luat cu vravul şi le-a vîndut directora- 
şului unei şcoale primare cu te miri ce. Și de a- 
tunci începutul Spiritiştilor în Iaşi. De atunci Gri- 
gore Nazianzul, Efrem Sirul, Solomon înțeleptul şi 
alţi răposați de veacuri nu se mai pot linişti în 
morminte ; întrebare peste întrebare li se face. 
Șapoi ia să nu răspundă, că dracui al lor pe 
şeapte ani. 

Auzind părintele Duhu că sa făcut zvon prin 
lași despre nişte năzdrăvănii ca astea, ci-că sa luat 
Sfunţia-sa pe ginduri, zicînd : 
— Vai de cel ce se zminteşte, dar mai vai de 

cel prin care vine zminteala! 
ȘI poate că din această pricină bolnăvindu-se grei, 

1) Biserica din Iaşi, în curtea căreia se află şi casa de nebuni.
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'şi-a dat duhul, tocmai cînd ajunsese îngrijitor la 
Biserica Nicoriţa din  Tatarași; de unde aproape . 
fuindu'i ținterimul Eternitatea, 'şi-a luat acolo casă 
de veci — fie'i țărina ușoară — şi de atunci ca mai 
ba să "1 vadă cine-va bădădăind pe ulițele Iaşilor.



pipe 

  

Pepe 

Moş Ion Roată. 

1!) 

La 1857 pe cind se fierbea Unirea în Iaşi, bo- 
ierii moldoveni liberali, ca de al-de Costachi Hur- 
muzachi, M. Kogălriiceanu ŞI alții; ai găsit cu: cale 
să cheme la adunare și cîţi-va ţărani fruntași,. cîte 
unul din fie-care județ, spre a lua şi ei parte la fa- 
cerea acestui măreț şi nobil act naţional. Cum aă 
ajuns ţărani în Iașii, boierii ai pus mînă de la mînă, 
de “i-au ferchezuit frumos ŞI i-ai îmbrăcat la tel, 
cu cheburi albe şi cușme nouă, de se mirat ţăranii 

„ce berechet V-a găsit. Apoi, se zice că "i-ar fi dat 
pe sama unwia dintre boieri, să le ție cuvînt, ca săi 
facă a înțelege scopul chiemărei lor la Iaşi. 

— Oameni buni, ştiţi pentru ce sunteți chemați 
aici între noi, zise boierul cu blindețe. 

— Vom ști cucoane, dacă niţi spune, răspunse 
cu sfieală un ţăran mai bătrin, scărpinîndu-se în cap. 

  

9 Publicat pentru întîia oară în «Albumul Micedo-Romîn» a. 1880, 
pag. 26 sub titlul: « Anecdotă» şi reprodusă în «Convorbiri» an. XVIII 
pag. 456 cu mai multe îndreptări, de cari aici s'a ținut seamă.
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— Apoi iacă ce, oameni buni: de sute de ani 
două ţări surori, creştine și megieşe, Moldova noastră. 

și Valahia sau ţara Muntenească, de care poateți fi 
auzit vorbindu-se, se sfișie şi se mănîncă între din- 

sele spre cumplita urgie şi peire a neamului romi- 
nesc. Ţări surori şi creştine am zis, oameni buni: căci 

precum ne închinăm noi Moldovenii, aşa se închină 
şi frații noştri din Valahia. Statura, vorba, hrana, 

îmbrăcămintea şi toate obiceiurile cite le aveam noi 

le aii întocmai şi frații noştri Munteni. Țara megieșe 
am zis, oameni buni; căci numai părăuaşul Milcov, 

ce trece pe la Focşani, le desparte. «Să'l secăm 

dar dintr'o sorbire» și să facem sfinta unire, adică 

întrățirea dorită de strămoşii noştri, pe care ei n'a 

putut s'o facă în împrejurările grele de pe atunci. 

laca, oameni buni, ce treabă creştinească şi frumoasă 

avem de făcut. Numai Dumnezeii să ne ajute! In- 

țeles-aţi, vă rog, oameni buni, pentru ce vam chie- 

mat? Şi dacă aveți ceva de zis, nu vă sfiți; spu- 

neți verde, moldoveneşte, ca la nişte fraţi ce vă 
suntem. Că de aceiâ ne-am adunat aici, ca să ne 

luminăm unii pe alții şi Dmnezeii să ne lumineze pe . 
toți, cum o şti el mai bine! 

— Înţelegem, cucoane, aşa a fi, răspunseră ciţi- 
va țărani mai ruşinoşi; că dă, dacă nu'ţi şti dum- 

nea-voastră ce'i pe lume, noi țărănimea de la coar- 

nele plugului, avem să ştim ce'i bine şi ce'i rău? 

— Ba eu dreptsă vă spun, cucoane, n'am înţeles, 

ci-că zise cu îndrăsneală, unul dintre ţărani, anume 
ION ROATĂ. 

Ş'apoi chiar dacă ne-am pricepe şi noi la cîte
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ceva, cine se mai uită în gura noastră? Vorba ceia, 

cucoane: Țăranul, cind merge, tropăieşte şi cînd 
vorbeşte, hodorogeşte, să ierte cinstită faţa dumnea- 

voastră. Ei socot că treaba asta se putea face şi 

fără de noi; că dă, noi ştim a învirti sapa, coasa 

ŞI secerea, dar dumneavoastră învîrtiţi condeiul şi cînd 

vreţi, ştiţi a face din alb negru şi din pegru alb... 

Dumnezei va dărmt cu minte, ca să ne povăţuiți 
ŞI pe noi prostimea. 

— Ba nu, oameni buni, s'a trecut vremea aceea, 

pe cînd numai boierii făceau totul în ţara aceasta, 
şo storceau după plac. Astăzi toți, de la Vlădică 
pănă la opincă, trebue să luăm parte la nevoile și 
la fericirea ţării. Muncă și cîştig; datorii și drepturi 
pentru toţi deopotrivă. 

Le spuse boierul apoi despre originea Rominilor, 

“cum şi de cine ai fost ei aduşi pe aceste locuri; 

despre suferințele lor şi cum ai ajuns a fi dezbinaţi 
ŞI împrăştiați prin alte ţări. Le dă el pilde cite și mai 
multe cu zmocul de nuele, cu taurii învrăjbiţi şi în sfârşit 

se silește bietul creştin din răsputeri, a'i face să înţe- 
leagă, care sunt roadele bine-făcătoare ale Unirii, 

aducîndu-le aminte că tot «pentru unirea tuturor» se 

roagă şi sfinta biserică în toate zilele, mai bine de 

1830 de ani.— Ei, oameni buni, cred că aţi priceput. 

— Pniceput cucoane, cât se poate de bine, răs- 

punseră mai toți. Dumnezeu să vă ajute la cele bune ! 

— Ba eu tot nu, cucoane, răspunse moş lon Roată. 

— Dumnezeu să mă ierte, moş loane, dar dum- 

neata, cum văd, eşti cam grei de cap; ia haidem 

în grădină, să vă fac a înţelege şi mai bine. Moș 

3
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loane, vezi colo în ogradă la mine bolovanul cel mare. 
— ÎI vedem, cucoane. 

— la fă bme, şi adăl ici lăngă mine, zise bo- 
ierul care şedea acum pe un jilț în mijlocul țăranilor. 

— S'avem iertare, cucoane n'om putea; că doar 

acolo'i greutate nu șagă. 

— la cearcă şi vezi. 

Moş Roată se duce şi vrea să ridice bolovanul, 
dar nu poate. 

— la du-te şi dumneata moş Vasile, şi dumneata 
bade Ile și dumneata bade Pandelachi. 

În sfirşit se duc vre-o 3—4 țărani, urnesc bolovanul 

din loc, îl ndică pe umere şi '] aduc lîngă boer. 

— Ei oameni buni, vedeţi?... S'a dus moş lon 
şi n'a putut face treaba singur; dar cînd vaţi mai 

dus ciţi-va într'ajutor, treaba s'a făcut cu mare ușu- 
rință ; greutatea n'a mai fost aceeași. 

Povestea cîntecului : 

Unde'i unul nuw'i putere 

La nevoi şi la durere; 

Unde's mulţi puterea creşte 
Și duşmanul nu sporește. 

Aşa şi cu Unirea, oameni buni; credeţi dumnea- 

voastră, că de-a ajuta Dumnezeii a se uni Moldova 

cu Valahia, avem să fim numai atâția ? Fraţii noștri 

din Transilvania, Bucovina, Basarabia şi cei de peste 

Dunăre, din Macedonia şi de prin alte părți ale lu- 

mei, numai să ne vadă că trăim bine, şi ei se vor: 

bucura şi ne vor iubi de n'or mai îndrăzni dușmanii în
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vecii vecilor a se lega de Români. 1) D'apoi fraţii noştri 
de sînge: Franțujii, Italienii, Spaniolii şi Portugezii ce 
aşteaptă ? La ori-ce întîmplare, Doamne fereşte, stai 
gata să'şi verse sîngele pentru noi... 

Unirea face puterea, oameni buni. Ei, acum cred 
C'aţi înțeles şi. răsînțeles. 
— Ba ei unul, să iertați dumneavoastră, cucoane, 

încă tot n'am înțeles, răspunde moş Roată. 
— Cum se face asta moş ioane? Mai bine ce vam 

tălmăcit, şi un copil putea să înțeleagă. 
— Mai așa, cucoane, răspunseră cei-Palți. 
— Moş Ioane, zise acum boierul cam tulburat de 

multă oboseală: ia spune d-ta în legea d-tale, cum 
ai înțeles, cum n'ai înțeles, de cind se face atita 
vorbă ; să auzim şi noi. | 

— Dă cucoane, să nu vă fie cu supărare ; dar de 
la vorbă şi pănă la faptă este mare deosebire... 
Dumneavoastră, ca fie-care boier, numai ne-aţi po- 
runcit să aducem bolovanul, dar r/aţi pus umărul îm- 
preună cu noi la adus, cum ne spuneați dinioarea 
că de acum toți ai să iea parte la sarcini, de la VIă- 
dică pînă la opincă. Bine ar fi, dac'ar fi aşa cu- 
coane ; căci la război înapoi și la pomană năvală, 
par'că nu prea vine la socoteală... 

lar de la bolovanul d-voastră am înţeles așa: că 
pănă acum, noi țăranii am dus fie-care cite-o piatră 
mai mare sai mai mică pe umere ; însă acum suntem 

1) În ediţiile Şaraga şi Miiller fraza din urmă sună ast-fel: 
«Şi ei se vor uni cu noi şi vom face împreună o țară mare şi bo- 

gată şi puternică, de n'ar mai îndrăzni..» Nam putut controla cine 
a făcut acest adaos.
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chemaţi a purta împreună, tot noi opinca, o stîncă 

pe umerele noastre... Să dea Domnul, cucoane, să 
he ast-fel, că mie nu "mi-a părea răi... 

La aceste vorbe, ţărani cei-lalți ai început a 

stringe din umere, a se uita lung unul la altul şi 

a zice: 

— Ia poate că şi Roată al nostru să aibă dreptate... 
lar boierul, luîndu'i înainte cu glume, a înghițit 

găluşca și a tăcut molcum. 

Iași, 4 Mai 1880. 

IL 3. 

Între ţăranii fruntaşi can ai luat parte împreună 

cu boieni, cu Episcopii şi cu Mitropolitul ţăni la 
«Divanul ad-hoc» din Moldova, la 1857, era şi moş 
lon Roată, om cinstit și cuviincios, cum sunt mai 

toți ţăranii romîni de pretutindene. — Numai atita, 
că moș Lon Roată, după cîte văzuse şi după cite pățise 
el în viața sa, nu prea punea temei pe vorbele bo- 

iereşști, şi avea gîdilici la limbă; adică, spunea omu- 

lui verde în ochi, fie cine-a fi, cînd îl scormolea 

ceva la inimă. — Aşa e ţăranul: nu prea ştie multe. 

Şi moş lon Roată fiind ţăran, cum vam spus, deşi 

se învrednicise a fi acum printre boieri, nu avea 
ascunzători în sufletul săi. 

În «Divanul ad-hoc» din Moldova, erati boieri de 

Pe iaz îi 

1883, sub titlul "«Anecdotă» şi reprodusă în <Conv. Lit» a. XVIL 

pag. 114.
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toată mina: şi mai mari și mai mică; şi mai bătrâni 
şi mai tineri; şi mai învățați şi mai neînvățați, cum 
îi apucase timpul. — Între aceşti din urmă erai 
de-al de bătrînul Alecu Forăscu, poreclit și Tololoiu, 
Grigore Cuza, și alţi ciţi-va de al-de aceştia cari, 
țiindu-se de obiceiurile strămoşeşti, în toate sărbă- 
torile ascultau cu evlavie slujba bisericească de la 
început pănă la sfirşit, cîntînd şi citind la strană dea- 
valma cu dascălii şi preuții bisericei; iar la zile mari, 
ca să le ticnească veselia, împărțea bucăţica de 
piine cu orfanii, cu văduvele şi cu alți nevoeşi, cum 
apucase din părinţi. — Atita'i ajungea capul, atita 
făceau şi ei pe vremea lor, Dumnezei să'i ierte ŞI 
să'i odihnească, unde-or fi acolo, că bune inimi aveati. 

Dar să ne întoarcem iar la «Divanul ad-hoc». Aici 
ca în toate adunările de felul acestora se făcea vorbă 
multă ; și era lucru firesc să se facă, fiind în luptă 
timpul de faţă cu cel trecut pentru cea mai dreaptă 
cauză a neamului rominesc: Unirea, sfinta Unire! 

Boierii cei mai tineri, crescuţi de mici în streină- 
tate numai cu franțuzească şi nemțească, erat cîr- 
titori asupra trecutului, şi cei mai guralii totodată. 
Vorba, portul şi apucăturile bătrîneşti nu le mai 
venea la socoteală. Și din această pricină, unia, în 
aprinderea lor, numeai pe cei bătrîni: «rugini  în- 
vechite, ișlicari, strigoi». şi cîte le mai venea în 
minte, după cum le era şi creşterea; dă, învățați 
nu's 2... 

Nu'i vorbă, că şi nătingia unor bătrîni era mare..— 
Une-ori, cînd se mînieati, dădeaii şi ei tinerilor cîte un 
ibrişin pe la nas, numinduii: bonjurişti, duelgii, pan-
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talonari, oameni zmintiţi la minte şi ciocoi înfu- 

muraţi, lepădaţi de lege, stricători de limbă şi de 

obiceiuri». — În aşa imponcişare de idei se afla 
boierii bătrîni cu tineretul din «Divanul ad-hoc» al 

Moldovei; cu toate că şi unii și alţii erati pentru 

«Unire». Numai atita, că bătrînii voiaii «Unire» cu 

tocmală, iar tinerii «Unire» fără socoteală, cum sa 
și făcut. 

Toate ca toatele, dar mare luptă aveai unia din- 

tre boierii tineri cu cuconul Alecu Forăscu, care, 

una două, îi tolocănea, mustrînduii: 

Ba că «nu vorbesc drept româneşte, cum vor- 

beau părinții lor, ci ati corchezit graiul strămoșesc, 

de nu'i mai înțelege nimeni»; ba că «umblaţi cu 

șurubele să ne trageţi butucul»; ba că «face omul 

cu cine-va o tovărășie cît de mică, şi tot urmează 

învoială între părți; iar nu așa cu ochii închiși» —căci, 

«dacă n'ai carte, n'ai parte, scurtă socoteală» ; ba că 

«de cînd cu streinătatea, v'aţi înstreinat și legea și 

limba şi inima şi chiar dragostea sătenilor; şi după 

nepăsarea şi risipa ce o facem, zvirlind banul pe 

lucruri de mimica, puţin mai avem de înstrăinat, și 

nu'i departe vremea aceea, pe cît văd eu. Întrebaţi 

pe băieții nemernici de săteni, să spuie ei, dacă mai 

cunosc cine le e stăpîn. Ai rămas ca nişte cîini 

ai nimănui, sărmanii oameni! Cine se scoală mai de 

dimineaţă, acela e mai mare în sat la ei, de'i ho- 

ropseşte şi”i fuhăiește mai rău de cît pe vite! Cio- 

coizmul şi streinii să trăiască, și las pe dînşii că ne 

scot ei la covrigi;» ba că «vai de ţara care ajunge 

so puie copiii la cale»; ba că «vorbă multă, sără-
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cia omului»; şi, dacă li treaba de aşa, facă ei ce-or 

ști, că el mai bine se duce acasă, căi plouă caii 
în spate şiii stai vitele cu dinţii la stele, din pri- 
cina slugilor, cărora puţin le pasă de munca stăpi- 
nului.» — Şi cîte şi mai cite năzdrăvănii de al de 
aceste... Las pe bătrîni să te descînte şi să te ju- 

dece ei în legea lor, că nu'ți mai trebue alt popă... 
Și iaca așa cu de al-de cuconul Forăscu. 
Acum vine alta la rind: 

Întruna din zile cum vorbea frumos un boier din- 
tre cei tineri, iaca și moş lon Roată sare cu gura: 

-— Aveţi bunătatea de vorbiți mai moldoveneşte, 
cucoane, să ne dumerim şi noi; căci ei unul, drept 

vă spun, că nu pricep nimica, păcatele mele!—Un 
oarecare boier întimpină atunci pe moș lon Roată, 

zicîndu-i cu glas poruncitor şi răutăcios: 

— Da ce nevoie mare este să înţelegi tu, moji- 
cule! Tacă'ţi leoarba, dac'ai venit zici; apoi în- 
toarce-ne-vom noi acasă, şi helbet! nu ţi-a lua nime 
din spate, ce ştia eii. Auzi, obrăznicie! — Tu, cu 
opt-zeci de mii de fălci de moşie, şi el un ghiorlan, 
Cun petic de pămint, şi uite ce gură face alăturea 
cu mine!... | 

Moș lon Roată, simțindu-se lovit pănă în suflet, 
răspunde cu glas plingător: 

— Dar bine, cucoane, dacă nu v'a fost cu plăcere 
să pricepem şi noi cîte-ceva din cele ce spuneți dum- 
neavoastră, de ce ne-ați mai adus aici, să vă bateţi 
joc de noi? Ei, cucoane, cucoane! Puternic eşti, me- 
gieș îmi eşti, ca răzeş ce mă găsesc, şi ştiu bine 
că n'are să'mi fie moale cînd m'oi întoarce acasă,
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unde mă așteaptă nevoile. Dar să nu vă fie cu su- 

părare, ia palmele aceste țărănești ale. noastre, stră- 

punse de pălămidă și pline de bătături, cum le ve- 
deţi, vă ţin pe dumneavoastră de atîta amar de vre- 

me, şi vă fac de huzuriţi de bine; și mai mult de 

cît atita: orice venetic, în ţara asta este oploşit de 

dumneavoastră, şi] priviţi cu nepăsare cum ne suge 
sîngele, şi tăceți șil îmbrățoşaţi! Numai noi, vite 

de muncă, vă suntem dragi ca sarea în ochi... Din 

mojici, din ghiorlani şi din dobitoci nu ne mai scoa- 

teţi! Dumnezeu să ne ierte, şi să ne iertaţi și dum- 

neavoastră, cucoane, dar cu adevărat, aşa este: v'aţi 

deprins a lua focul tot-deauna cu mîinile noastre 

cele mojiceşti... şi tot noi cei horopsiţi! 

— Sfint să-ți tie rostul, moș loane, că ai vorbit 

din durere, răspunse atunci cuconul Alecu Forăscu; 

și sunt fericit, că stai alăturea cu mine. Decât un 

bonjunist c'o mînă de învățătură, mai bine un ţăran 

cu un car de minte. 

La aceste vorbe mulţi dintre boieri s'au simţit a- 

tinşi; cel cu pricina,... a rămas ca opărit. lar Colo- 
nelul Alexandru Cuza a dat mîna prieteneşte cu moş 

“Ion hoată. | 

În sfârşit, după multe dezbateri furtunoase urmate 

în «Divanul ad-hoc» s'a încuviințat «Unirea» și apoi 

deputaţii s'au întors fie-care pe la vetrele lor. 

Peste ciți-va ani după aceasta, trecînd Cuza-Vodă 

spre Bucureşti, a poposit la Agiud, unde Pa în- 

tîmpinat o mulțime de lume, ca pe un Domnitor. 

Printre lumea ce se înghesuia, cu treabă, fără
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treabă, iaca se zăreşte. o hirtie fâlfăind pe deasu- 
pra capetelor mulțimii, în virful unei prăjini. Cuza-. 
Vodă înţelegînd că trebue să fie vrun suflet necăjit, 

face semn să i se deschidă calea. Şi cînd colo, un 
țăran bătrîn cade în genunchi dinaintea Domnitorului, 

sărutindu-i mîna, cu lacrimile în ochi, şi dindu-i o 

hîrtie scrisă pe toate fețele. 

— He, he! moș lon Roată, prietenul şi tovară- 

şul mei cel vechii din «Divanul ad-hoc», lucru ne- 
gîndit! Ridică-te, moş Ioane şi spune'mi fără sfiială, 
ce durere ai? Ţi-a făcut cine-va vrun neajuns? 

Moş Ion Roată văzînd că după atiţia ani de zile nu 

Va uitat Colonelul Alexandru Cuza, şi că Pa primit 
cu atita bunătate, a început a plinge cu hohot şi 

al ruga săi citească hirtia. 

Vodă, fiind gata de plecare, și vâzind că hirtia 

lui moş Roată cuprinde multă polologhie, zise cu 
blîndeţe: 

— Spune, moş loane, din gură, ce ai de spus, 
că mai bine am să înţeleg. 

Atunci moş Roată viindu-și în sine, începe a se 
jelui cum urmează : 

— Luminarea Voastră, 

De cînd cu păcatul cela de «Ad-hoc», n'am mai 
avut zi bună cu megieşul mei cel puternic, stăpi- 
nul unei moșii foarte mari, pe care'l cunoşti, Măria- 

Ta N'am gîndit, nenorocitul de mine, că dumnealui, 

un boier aşa de mare, putred de bogat şi cu în- 

vățătură, să'şi puie mintea cu unul ca mine, de la 
nişte vorbe nesocotite ce le-am zis şi eii atunci, în- 

tr'un necaz. Numai Dumnezeu să'i dea sănătate şi
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bine, dar amarnic m'a lovit în avere şi în cinste! 
Crede, Măria-Ta, că nici eu n'am fost aşa de sec, 
între cei de-o seamă cu mine. Dar de cum am ajuns 
acasă, goană și prigoană pe capul mei, din partea 
boierului, în tot felul: 

Întii și ?ntîi, a pus înadins pe feciorii boiereşti 
să-mi caute pricină, şi să mă aducă la sapă de lemn. 
Și aceştia, ca oameni fără judecată şi pizmaşi, fă- 
ceai toate chipurile satanicești, sau ei deadreptul 
sau prin alții, cum să dea vitişoarele mele măcar 
d'un pas pe moșia boierească; şapoi sub cuvînt că 
ati făcut stricăciune, să mi le poată ucide fără nici 
o cruțare! Și astăzi împuşcă'i porcii; miini vacile şi ' 
boii; poimiine căişorii; în altă zi ia” oile dinapoi cu 
grămada şi du-le la curte; îţi poţi, închipui Măria 
Ta, ce urgie grozavă era pe capul mei! 

Văzind eu de la o vreme că nu mai încetează cu 
Jaturile, mi-am luat inima dinţi, și m'am dus la 
boier să mă jăluesc. Şi boierul, în loc de un cuvint 
bun, m'a scuipat drept în obraz, de față cu slugile 
sale şi cu alți oameni ce se aflai atunci la curte, 
încît am crezut că a căzut cerul pe mine, de ruşine ! 
Ba încă m'a şi ameninţat, că altă dată, de mi-a mai 
călca piciorul în ograda boierească, are să porun- 
cească să mă întindă la scară şi să mă bată cu bi- 
ciul! Și cu rînduiala asta, Măria-Ta, în cîți-va ani 
de zile m'ai calicit cu desăvirşire, şi mi-a ridicat 
ŞI cinstea, care, pentru mine, a fost cel mai scump 
lucru! 

Cuza-Vodă a stat neclintit, şi s'a uitat ţintă la moş 
Ion Roată, cit a vorbit el. Și cînd a isprăvit vorba,



LAGARIN d ANA 1=y9 
  

Vodă i-a pus două fişicuri de napoleoni în mînă, zi- 
cîndu-i : 

— "Ține, moş loane, acest mic dar de la mine, 
şi întîmpină-ţi nevoia, de azi pe miine, cum te-a lu- 

mina Cel-de-Sus. lar pe boier, lasă'l în judecata 
lui Dumnezeu, căci «El nu bate cu ciomagul.» 

Lui moş lon Roată i se umplu din nou ochiide 
lacrămi, şi sărutînd mîna lui Vodă, ca semn de mul- 
țumire, zise oftând: 

— Dar cu ruşinea ce mi-a făcut, cum rămîne, 
Mănia Ta? 

— Cu ruşinea iacă aşa rămîne, moş loane, zise 
Cuza-Vodă, sărutindu-l și pe un obraz şi pe altul, 

în fața mulțimei adunate acolo. Du-te şi spune să- 

tenilor dumitale, moş loane, că pe unde te-a scuipat 

boierul, te-a sărutat Domnitorul ţării şi ţi-a şters 
ruşinea . 

Iași 1882, Noembrie 13.
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Moş Nichiior Coţcarul 1) 

Moş Nichifor nuw'i o închipuire din poveşti, ci e 
un om, ca toți oamenii; ela fost odată, cînda 
fost, trăitor în mahalaua "Țuţuenii din Tirgul Neam- 
țului, din spre satul Vinătoni Neamţului. Cam pe 
vremea aceea trăia Moș Nichifor în "Țuţueni, pe cînd 
bunicul-bunicului mei fusese cimpoiaş la cumătria 
lui Moș Dediu din Vinători, fiind cumătru mare Ciu- 
băr-Vodă, căruia moş Dediă i-a dăruit patru-zeci şi 
nouă de mioare oacheșe numai de cite un ochi; iar 
popa;—unchiul unchiului mamei mele, Ciubuc Clo- 
potarul de la mănăstirea Neamţului, care făcuse un 
clopot mare la acea mănăstire, cu cheltuiala lui, şi 
avea dragoste să'l tragă singur la sărbători mari; 
pentru aceea îi şi ziceati clopotarul. Tocmai pe acea 
vreme trăia şi moş Nichifor din "Țuţueni. 

Moș Nichifor era harabagiii. Căruţa lui, de şi 
era ferecată cu teie, cu curmeie, însă era o că- 
ruță bună, încăpătoare şi îndemănatecă. Un pocif 
de rogojini oprea şi soarele şi ploaia de a răzbate 

1) Tipărită în «Conv. Lit» an X, No. 10,
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în căruța lui Moș Nichifor. De inima căruții atîrnati 
păcornița cu feleştiocul şi posteuca, care se izbeai 
una de alta, cînd mergea căruța şi făceai tronca, 
tranca ! tronca, tranca ! lară în belciugul de la ca- 
rimbul dedesupt — din stînga -— era aninată o băr- 
diță, pentru felurite întîmplări. Două iepe albe ca 
zăpada şi iuți ca focul, se sprijineau mai totdauna 
de oiştea căruței; mai tot-V'auna dar nu tot-d'auna: 
căci moş Nichifor era şi giambaş de cai şi cînd îi 
venea la socoteală, făcea schimb ori vindea cite o 
iapă chiar în mijlocul drumului, şi atunci rămînea 
oiştea goală pe de o parte. Îi plăcea moşneagului 
să aibă tot iepe tinere și curăţele; asta era slăbă- 
ciunea lui. — Mă veţi întreba poate: de ce 1epe şi 
tot-d'auna albe? — Vă- voi spune şi aceasta: iepe, 
pentru că moș Nichifor ţinea să aibă prăsilă; albe, 
pentru că albeaţa iepelor — zicea el — îi î Sea de 
fanar noaptea, la drum. 

Moş Nichifor nu era dintre aceia, care să nu știe 
«că nu'i bine să te pui vezetei la cai albi şi slugă 
la femei»; el ştiea şi asta, dar iepele erai ale lui 
ŞI cînd le gnijea, grijite erai, iară cînd nu, —n'avea 
cine să'i bănuiască. 

Moş Nichifor fugea de cărăușie, de'şi scotea ochii; 
el se ferea de ridicături, pentru că se temea de 
surpătură. 

Harabagiea — zicea el—e mai bună: că ai a face 
tot cu marfă vie, care la deal se dă pe jos, la vale 
pe jos, iar la popas în căruță. Moş Nichifor avea 
o biciuşcă de cele de cinepă, împletită de mîna lui 
şi cu şfichiul de mătase, cu care poenea de'ţi lua
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auzul. Și cu încărcat şi cu descărcat, la deal moș 

Nichifor se da pe jos, şi trăgea de-avalma cu iepele. 
La vale iarse da pe jos, ca să nu se spetească iepele. 

Chirieşii, vrînd-nevrînd, trebuiaă să se dee şi ei; 
căci h era lehamite de morocăneala lui moş Nichi- 

tor, care îndată troncănea cîte una, cam de aceste: 

«la mai dați-vă şi pe jos, căci calul nui ca do- 
bitocul să poată vorbi». — Dacă ştieai să potriveşti 

din gît pe moş Nichifor, apoi era cît se poate de 

șăgalnic. De întilnea vrun om călare, pe drum, în- 

treba: —Departe ai lăsat pe Vodă, voinice? şi apoi 
îndată da bici iepelor, zicînd : 

Alba ?nainte, alba Ja roate, 

Oiştea goală pe de-o parte. 
Hii! opt-un cal, că nu's departe Galaţii, hii!!! 

De întilnea pe drum neveste și fete mari, cînta 
cîntece şăgalnice, de al' de-aceste: 

Cînd cu baba m'am luat, 

Opt ibovnice-ati oftat: 
Trei neveste cu bărbat 

Și cinci fete dintrun sat. ş. a. 

Ei, ei! Apoi zi că nu'ți venea să porneşti la 
drum, mai ales în luna lui Mai, cu asemenea om 
vrednic și de-apururea vesel. Cite odată numai, 
cînd prin dreptul crișmei te făceai niznai şi nu 
ştieai să potriveşti din git pe moş Nichifor, nul 
prea vedeai în cheji bune, dar şi atunci tot mîna 
răpede de la o crîșmă pănăla alta... 

Mai ales, într'un rînd, îi picase lui moş Nichifor 
două- iepuşoare, care mergeai de minune la drum.
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Dar la crișmă, mort-copt, trebuiaă să stee, căci le 
cumpărase de la un popă, nefiind pe vremea aceea 
pojărnicii, de unde să cumpere altele, care să ție 
fuga tot într'una!... 

Spunea tata, că %-ai spus şi: lui bătrinii, care 
auziseră din gura lui moș Nichifor, că pe vremea 
aceea era bine să fii harabagii în Tirgul Neam- 
țului ; că te apuca pe-amînele. Cum eşiai din Vă- 
ratic, întrai în Agapia, şi cum eşiai din Agapia, 
întrai în Văratic ; apoi in Războeni, apoi pe la mi- 
toace şi aveai muşterei, de nu erai bucuros; ba să'i 
duci la Peatră, ba la Folticeni, ba pe la iarmaroace 
ba la mînăstirea Neamţului, [ba la Secu, ba la Rişca,] 
ba în toate părţile, pe la hramuri. 

Tot tata mai spunea, că ar fi auzit de la bunicul- 
bunicului meă, că potropopul de la Neamţ, de pe 
vremea aceea, ar fi zis unor călugărițe, care pribe- 
geaii în săptămîna mare prin tirg: 

— Maicelor! . 
— Blagosloveşte, cinstite părinte! 
— De ce nu vă astimpărați în mănăstire şi să vă 

căutați de suflet, măcar în săptămîna patimilor ?!..... 
— Apoi dă, cinstite părinte, ci că ar fi răspuns 

ele, cu zmerenie: lâna asta ne mănîncă, păcatele 
noastre, dar n'am mai veni noi! Căci, cum ştii Sfinţia 
ta, mai mult cu şeiacul ne hrănim; şi apoi, de nu 
curge, măcar picură şi cine mișcă, tot pişcă... 

Protopopul atunci [sărmanul,] ci-că ar fi oftat [din 
grei, înghițind noduri...] şi ar fi dat vina tot pe moş 
Nichifor, zicînd: 
— De-ar crăpa o dată să crape şi harabagiul care



  

va adus, C'atunci ştii că n'ar avea cine să vă mai 

cărăbănească aşa de des pe la tirg. 

Și ci-că auzind moş Nichifor de aceasta, tare 
Sar fi mihnit în sufletul său şi sar fi jurat cu ju- 
rămînt, ca să nu mai aibă aface cu partea duhov- 

nicească, cit a trăi el; căci, din păcate, era şi evlavios 
moş Nichifor şi tare să mai temea să nu cadă sub 

blăstămul preoţesc! De aceea, grabnic a şi alergat 
la schitul Vovidenia, la pusnicul Chiriac din stinta 

Agură, care'şi cănea părul și barba cu cireşe negre 
Și în Vinerea-seacă, prea cuviosul cocea oul la lu- 

minare, ca să mai uşureze din cele păcate... Și apoi 

[harabagiul nostru] s'a hotărit ca de acum înainte 

să aibă a face mai mult cu partea negustorească. 

— Numai negustorul, zicea moş Nichifor, trăieşte 

din săul săă şi pe sama lui. Cind întrebai: pentru 
ce? Moş Nichifor, răspundea tot glumeţ: «Pentru că 
mare Dumnezei stăpîn.» 

De glumeț, glumeţ era moş Nichifor, nuw'i vorbă, 

dar de multe ce dăduse peste dinsul, se făcuse cam 
ursuz. 

Băbătiea lui, de la o vreme încoace, nu știii ce 

avea, că începuse a scirții; ba c'o doare ceea, ba 

c'o doare ceea, ba 'i-e făcut de năzit, ba că '-e făcut 

pe ursită, ba că “i-e făcut de plinsori şi tot umbla 

din babă în babă cu descîntece și cu oblojele, încît lui 

moş Nichifor acestea nu'i prea venea la socoteală şi 

de acea nu'i eraii acum mai nici o dată boii acasă; ba 
chiar se făcuse buclucaș, harțăgos şi de tot hapsin 

cînd sta cite două, trei dile pe lingă casă, în cît 

biata băbuşca lui era bucuroasă [une-ori şi răsbucu-



  

roasă în sufletul ei,] să'l vadă cum Pa vedea urnit 
de-acasă. | 

Se vede [lucru,] că şi moş Nichifor era făcut pe 
drumuri, căci cum eşea afară la drum, parcă era 
altul, numai sta din pocnit cu biciul, de Șuguit cu 
toți drumeţii pe ciți îi întilnea şi de povestit despre 
toate locurile însemnate pe unde trecea. | 

Întro dimineaţă, Mercuri înainte de Duminica-Ma- 
re, moș Nichifor deciocălase căruța şi-o ungea; cînd 
numai iacă se trezeşte la spatele lui cu Jupîn Ştrul 
din Tirgul Neamţului, negustor de băcan, iruri, ghi- 
leală, sulimineală, boia de păr, chiclazuri, piatră vi- 
nătă, piatra sulimanului sau piatră bună pentru fă- 
cut alifie de obraz, salcie, fumuri Şi alte otrăvuri. 

Pe vremea aceea nu era şpiţărie în Tirgul Neam- 
țului, şi jupînul Ștrul aducea, pentru hatirul călugă- 
rilor şi a călugărițelor, tot ce le trebuea. — Mai fă- 
cea el, nu'i vorbă, şi alte negustorii... În sfirşit, nu 
ştii cum să vă spun, era mai mult de cît duhovni- 
cul, că fără de dinsul nu puteai mănăstirile. 
— Muni dimineaţă, moş Nichitor! 
Bună să-ţi fie inima... jupîne Strul. Da cu ce 

„treabă ai venit pe la noi? 
— a nori-me vre si meargă la Pieatră. Cit să'ți 

daii ca să mi-o duci? 
— D'apoi o fi avind chilotă multă, cum e treaba 

d-voastră, jupîne, zise moş Nichifor, scărpinîndu-se 
în cap; numai nuw'i vorbă, că poate să aibă, că şi 
căruța mea e largă: poate să încapă într'însa cît de 
mult. Apoi fără să, ne zbatem, jupîne Ștrul, mii da 
șei-spre-ce lei, un irmilic de aur şi "ți-oi duce-o ştii, 
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colea ca pe palmă; că, după cum vedi, căruţa acum 

am adus-o de la încălțat şi "i-am mai tras și-o un- 

soare de cele a dracului, de are să meargă cum îi 
sucala. 

— Ai să lași cu nouă lei, moş Nichifor, şi te-a 
mai cinsti şi fecioru-meu la Pieatră. 

— Apoi dar, dă! cu bine să dea Dumnezei, ju- 

pine Ștrul. Mă bucur şi eu că'i tocmai în dricul iar- 

marocului și poate mi-a pica ce-va şi cînd oi veni 
înapoi. Numai aş vrea să şti, cînd avem să pornim? 

— Şi acuma, moş Nichifor, dacă eşti gata. 

— Gata, jupîne Ștrul; numai s'adăp iepuşoarele 

acestea. Du-te și d-ta de'ţi pune nora la cale, că acuşi. 
te-ajung şi ei din urmă. 

ȘI cum era moş Nichifor strădalnic şi iute la tre- 

bile lui, răpede zvirle nişte coşolină în căruţă, aş- 

terne de-asupra o păreche de poclăzi, înhamă iepu- 
șoarele, îşi ea cojocul între umere și biciul în mînă, 

şi tiva băiete! N'apucase jupînul Ștrul a ajunge bine a 

casă, și moș Nchifor şi trăsese căruța dinaintea uşei. 
Malca—așa era numele nurorii lui jupîn Ştrul— 

a eşit afară să 'şi vadă harabagiul. Și apoi po- 

vestea cîntecului : las” că era de la Pieatră de locul 

ei, dar era şi înbojorată Malca... din pricina plîn- 

sului, că se despărțeşte de socrii; pentru că în- 

tieaşi dată venise ea la Neamţ, de cale primară 

la socri, cum se zice la noi. Căci nu erau mai 

mult de două săptămini, de cînd se măritase ea 

după Ițic, feciorul lui jupîn Ștrul, saă mai bine ar 

fi să zic, în voia cea bună, că se măritase Ițic după 

Malca ; căci el lăsase casa părintească, după cum
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li obiceiul! şi, la două săptămîni, Ițic a adus pe 
Malca la Neamţ, a încredințate în mîna părinţilor 
lui şi s'a întors repede la Pieatră să se Ehindească 
pi nighistorie. 

— Da, te-ai ţinut de cuvint, moş Nichifor. 
— Apoi dă, jupin Ștrul, vorba “i vorbă ; ei nu 

mă cioşimolesc atita ; că la drum e bine să porneşti 
cît de dimineaţă, iar seara să poposeşti de vreme. 

— Oare i ajunge pînă de seară la Piatră, moș 
Nichifor ? 

-— Î..ra! da ce stai de vorbeşti, jupine Ștrul? Eu 
gindesc, de "mi-a ajuta Dumnezei pe după amiază 
să "ţi pun [de a binele] nora în Piatra. 
— Dita, moş Nichifor, eşti om purtat, ştii mai 

bine de cit mine; dar totuşi te rog, să mii cu bă- 
gare de seamă ca să nu "mi prăvăli nora! 

— Dacă doar nu 's harabagii de eri de alaltă- 
eri, jupîne Ștrul. Am mai umblat et [c'o mulţime de) 
cucoane, cu maice, boeroaice şi cu alte fețe cinstite, 
Şi slavă Domnului! nu s'au plins de mine... Ia nu- 
mai cu maica Evlampia dezăgăriţa din Văratec, am 
avut și eu o dată o leacă de clenciii: că ori unde 
mergea, avea obiceiti să 'și lege vaca dinapoia că- 
ruţei, pentru schiverniseală, ca să aibă lăptişor la 
drum ; şi cu asta 'mi aducea mare supărare : pentru 
că vaca ca vaca, îmi irosea ogrinjii din căruță, ba 
cîte odată rupea leuca, ba la deal se smucea, de 
era întrun rînd cît pe ce să "mi gitulască iepuşoa- 
rele. Şi ei, cum îi omul la necaz, îndrăzneam să 
zic: «Măicuţă, de ce eşti scumpă la tărițe şi eftină 
la făină ?» Ea atunci se uita galeş la mine şi 'mi



  

zicea cu glas duios: «la taci și d-ta, moş Nichifor, 

taci nu mai striga atita pe biata văcuşoară; pentru 

că ea, mititica, nu “i vinovată cu nimic. Părinţii pus- 
nici din sfinta Agură, mi-ai dat canon să măninc 

lapte numai de la o vacă, ca să nu îmbătrinesc de 

grabă ; și dă, ce să fac? Trebue să "i ascultăm, că 

sfințule lor ştii mai multe de cit noi, păcătoasele!» 

Dac'am auzit aşa, am zis şi eu în gindul mei, că 

are întru cit-va dreptate maica desăgăriţa, și am 
lăsat'o în plata lui Dumnezeu ; pentru că am văzut'o 

că este fidosmică şi vroeşte cu ori-ce chip să se 
adape numai de la un izvor. — D-ta, jupine Ștrul, 

cred că nu 'mr-i face necaz la drum și cu vaci. Și 

apoi, jupîneşica Malca, unde-a fi vale mare ori deal 

mare, sa mai da şi pe jos cîte o leacă; mai ales 

că acum e€ o frumuseţe afară la cîmp, de turbă haita! 

Da ia să nu ne trecem vremea cu vorbele. — Hai, 

sui, jupîneșică Malcă, să te duc la bărbățel acasă; 

[că] ştiă ei cum e treaba nevestelor celor tinere cînd 

nu "Ss bărbații cu dinsele: fac zimbre şi trag; acasă, 
cum trage calul la traista cu orz. 

— Iaca me sui, moş Nichifor. — Și-odată încep 
cu toții a cărăbăni la saltele cu puf, perini moi, o 

legătură cu demincare şi alte mărunțuşuri. Apoi 

Malca îşi ia ziua bună de la socri şi se sue de-a- 

supra saltelelor, în fundul căruţei. Iar moş Nichifor 

se asvirle pe capră, dă bici iepelor și lasă pe ju- 

pînul Ştrul şi cu ai săi, cu lacrămile pe obraz. 

Prin tîrg aşa mîna de tare moş Nichifor, de ţi 

se părea că sboară epele, nu altă ce-va. 

Prundul, satul şi dealul Humuleștilor le-a trecut.
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într'o clipă—De la Ocea pănă aproape de Grumă- 
zești, a ținut numai o fugă. 

Dar de pe la Grumăzeșşti încolo, moș Nichifor a 
tras o duşcă de rachii din plosca lui cea de Bra- 
şov, și-a aprins luleaua şi a început a lăsa iepele 
mai la voie. 

— Doamne, jupîneșică, Doamne! Vezi satul ista 
[ce] mare şi frumos? Se chiamă Grumăzeștii. De-aşi 
avea eu atiția gonitori' în ocol şi d-ta [atiţia] băeți, 
ciţi cazaci, căpcini şi alte lifte spurcate aă căzut 
morți aici din vreme în vreme, bine ar mai fi de noi! 

— Să te-audă Dumnezei, să am băeţi, moş 
"Nichifor! 

— Asemenea şi eă gonitori, Jupîneşică... că de 
băieţi nu mai trag nădejde: pentru că baba mea e 
o sterpătură; n'a fost harnică să'mi facă nici unul ; 
nu "i-ar muri mulți înainte, săi moară! De-oi pune 
ei minile pe piept, are să răniiie căruța asta de 
haimana şi iepuşoarele de izbelşte ! 

— Nu te supăra, moş Nichifor, zise Malca, că 
poate așa a fost să fie de la Dumnezeu; pentru că 
aşa scrie și la noi în cărți, despre unii, că tocmai 
la bătrineţe ai făcut copii. 
— Ia lasă-mă, jupîneasă, cu cărţile cele a d-voastră, 

[in pace,] că eu ştii, ce ştii eu; de geaba mai baţi 
apa'n chiuă să saleagă unt, că nu sa alege nici-o- 
dată. Am auzit şi eii spunind în biserică la noi: 
că «pomul care nu face roadă, se taie și în foc se 
aruncă», Apoi celți trebue mai bună vorbă, de cit 
asta? Ba zeu, încă mE mir Cain avut răbdare să 
țin casă cu baba pănă acum. În privinţa asta, e mai



bură legea d-voastră de o mie de ori. Nuţi face 
una copii, iei alta. Nu face nici aceea,—alta. Şi de 
la o vreme trebue să nimereşti una blagoslovită de 
Dumnezeu; da nu ca la noi, să fii nevoit să trăeşti 
cu una beteagă pănă la sfirșitul vieței și copii tufă! 
Că doar Dumnezeu cel Mare şi Puternic nu s'a răs- 
tignit numai pentru un om pe lumea asta. Nu'i aşa 
jupîneșică? Mai zi, dacă ai ce! 

— Poate să fie şi aşa, moş Nichifor. 
— Ba chiar așa'i Jupineşică dragă, cum. îți Spun 

cum se iea omul [ista] la drum cu vorba ŞI cînd 
se trezeşte, cine știe unde a ajuns; bun lucru a mai 
lăsat Dumnezei sfîntul şi tovărăşia asta! — Hi!!! 
zmăoaicele tatei, îndemnați înainte!—laca şi codrul 
Grumăzeştilor, grija negustorilor şi spaima ciocoilor. 
Hei! jupîneșică, cînd ar avea codrul ista gură să spuie 
cîte a văzut, cumplită pătăranie ne-ar mai auzi ure- 
chile ; ştii că am avea ce asculta. 

— Da ce-a fost pe aici, moş Nichifor? 
— Of! jupineşică, of! Ce-a fost să nu dea Dum- 

nezeu să mai fie! Dar avea cine-va cap să treacă 
pe aici fără să fie jefuit, bătut ori omorit? Nu'i 
vorbă, că acestea se întîmplă mai mult noaptea de 
cît ziua. Însă pe mine [unul] de n'ași grăi întrun 
ceas rău, pănă acum, dă! m'a ferit Dumnezeii. Lupi 
şi alte dihănii mi-aă eşit înainte cîte odată, dar nu 
le-am făcut nimica, le-am dat bună pace, m'am fă- 
cut că nici nui văd şi ei s'au dus în treaba lor. 

— Îral! Moş Nichifor, nu mai spune de lup, că 
tare mă€ tem!
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V'am spus că era şăgalnic moş Nichifor, și cînd 
spunea cite una, ori te țineai cu mîna de inimă, rî- 
zind, ori te făcea să'ți sară inima din loc, de frică. 
— laca un lup vine spre noi, jupineşică! 
— Vai de mine, moș Nichifor, unde să mă as- 

cund ei? 
— Despre mine, ascunde-te unde ştii, că ei unul 

ţi-am spus că nu mă tem nici de-o. potae întreagă. 
Atunci biata Malcă, de frică, s'a încleştat de gitul 

lui moș Nichifor, şi s'a lipit de dînsul, ca lipitoarea. 
A şezut ea aşa, cit a șezut şi [apoi] a zis tremurînd: 

— Unde'i lupul, moş Nichifor? i 
— Unde să fie? lea a trecut drumul pe dinaintea 

noastră şi a intrat iar în pădure. Dar cît pe ce erai 
să mă gitui, Jupîneşică, şi apoi dacă scăpam iepele, 
ştii că era frumos. 

N'apucă a sfirşi bine moş Nichifor şi Malca zise 
cătinel: 

— Să nu mai zici că vine lupul, moş Nichifor, 
că mă viri în toate boalele. 

— Nu că zic ei, da chiar vine, iacă-tă-l'ai! 
— Valei! Ce spui?! 
ȘI iar se ascunde lingă moş Nichifor. 
— Ceii tînăr, tot tinăr; îţi vine a te juca, jupi- 

neșică, aşa'i? Și după cum văd, ai noroc, că ei”'mi 
țin firea, nu mă prea tem de lup; dar să fie altul 
în locul meii.... | 

— Nu mai vine lupul, moş Nichifor? 
— Apoi, na; eşti de tot poznașă şi d-ta: prea 

des vrei să vie, că doar nu'i de tot copacul cîte un 
lup. la pe la sfintul Andrei, umblă şi ei mai cîte



  

mulți la un loc. Şi-apoi vînătorii ce păzesc? La 
goană mare, crezi d-ta că puţini lupi dai cinstea 
pe rușine, lăsîndu'şi pieile zălog? — Să mai răsuflăm 
iepele o leacă. — Iaca și «Dealul Bălaurului», jupi- 
neşică! la aici a căzut odată un bălaur grozav de 
mare, care vărsa jeratec pe gură şi cînd şuera, clo- 
cotea codrul, gemea văile, fiarele tremuraă ȘI se 
băteau cap în cap, de spaimă; ŞI țipenie de om nu 
cuteza să mai treacă pe aici. 
— Valei! şi undei balaurul, moş Nichifor? 
— D'apoi mai ştii ei, jupineşică ? Pădurea'i mare, 

el ştie unde s'a fi înfundat. Umi spun, că după ce 
a mîncat toarte mulți oameni și a ros toată coaja 
copacilor din codru, ar fî crăpat aci în locul acesta. 
De la unii am auzit spuind că %-ar fi dat lapte de 
vacă neagră şi cu aceasta l-ar fi făcut să se ridice 
iar la cer, de unde a căzut. Mai ştii ei pe cine să 
cred? Că oamenii vorbesc vrute şi nevrute. Noroc [nu- 
mai], că ei unul ştii solomonii şi nu mă prea tem 
nici de balauri. Pot să prind șerpele din culcuş, 
cum ai prinde d-ta un pui de găină din pătul. 

— Da ce's acele solomonii, moş Nichifor? 
— Ei, Jupineşică dragă; asta nu se poate spune. 

Eui, babei mele — că merge de două-zeci șI patru de 
ani, de cînd m'am luat cu dinsa — și ce n'a tăcut 
ea? ȘI cît nu m'a cihăit de cap să'i spun, şi tot 
nu “i-am spus. Şi ea din pricina asta are să moară, 
cind o muri; de nu i-ar muri mulți înainte, că 
atunci "mi-aş lua şi eii una tinerică, şi măcar trei 
zile să trăesc în ticnă cu dinsa, cum ştii eu, şi apoi 
să mor! M'am săturat pănă ?n git de mucegaiul de



Di 
19; 

babă, că hojma mă morcăneşte şi'mi scoate ochii cu 
cele tinere. — Cînd gîndesc, [amăritul de mine) că am 
să mă întorc iar la dinsa acasă, îmi vine să turbez, 
să ai cîmpii, nu altă ceva. 

— la lasă, lasă, moş Nichifor, că aşa sunteţi 
d-voastră bărbaţii. 

— EX, ei! jupineşică, iată-ne ŞI aproape de virful 
codrului. la mai dă-te şi d-ta o leacă pe Jos, pîn'om 
sui dealul; că nu mii de alta, dar mă tem că'i în- 
țepeni în căruță. — Uitte forile cele frumoase de 
prin marginea pădurei, cum umplu văzduhul de zuz- 
roză. Și d-ta să șezi ghemuită acolo, nu'i păcat de 
Dumnezei ? ! 

— Mă tem de lup, moş Nichifor, zise Malca, tre- 
murînd. 

— ia mai sfirşeşte odată cu lupul cela ; altă ceva 
nai de vorbit ? Să 

— Stai dară să mă dau Jos! 
— Piru! ciii!... sai binişor pe ici, pe crucea că- 

ruței. Ho... pa! la acum te văd ŞI eu că eşti voi- 
DICĂ ; aşa mii drag să fie omul: fătat nu ouat, 

ȘI pe cănd Malca culegea niște dumbravnic să ducă 
lui Ițic, moș Nichifor stătuse în loc ȘI nu ştii ce bi- 
chirea şi cisluea prin prejurul căruței. Apoi repede 
strigă : 

— Gata eşti, jupineşică ? Hai, sui ŞI să pornim cu 
ajutorul lui Dumnezei, că de acum e tot vale mai mult. 

Malca după ce se suie, întreabă: 
— Oare nuii tirziu, moș Nichifor ? 
--- D'apoi de-acum suntem scăpați de-asupra ne-



  

voei; acuşi te pun în Piatră. — Și odată dă bici 
iepelor, zicînd :. 

Alba "nainte, alba la roate 

Oiştea goală pe de-o parte. 

Hii! opt-un cai, că nu's departe Galaţii, hii!!! 

N'apuc'a merge nici două-zeci de prăjini, şi prrr! 
se rupe un capăt! 

— Na; asta încă'i una! 
— Vai de mine, moş Nichifor, avem să înoptăm 

în pădure! 

— la nu mai meni a răă, jupîneşică, hăi, că doar 
nam pățit eă asta numai odată în viața mea. Pănă'i 
îmbuca d-ta ceva şi iepele iestea 'și-or şterge gura - 
c'o leacă de coşolină, eii am şi pus capătul. 

Cînd se uită moș Nichifor la belciug, bărdiţa 
picăiri !... | 

— Apoi toate au fost cum aii fost, zise moş Ni- 
chifor, încrețind din sprincene şi oţerîndu-se, dar 
asta pică de coaptă. Bato Dumnezeii de babă, so 
bată! Uitte cum îngrijește ea de mine; așa”! că 
nu'i securea? . 

Malca, sărmana, cind mai aude şi asta, începe a 
suspina şi a zice: 

— Moş Nichifor, ce facem noi? 
-— la las jupîneşică, nu te 'mpuţina cu inima, că 

tot mai am o leacă de nădejde. Și odată scoate 
bulicherul din teacă, îl dă pe aminarii și începe a 

ciocirti un gărneţ de stejar din anul trecut... L-a 

tăiat el, cum Pa tăiat, apoi a început a cotrobăi 
prin chilna căruței să găsească nişte fringhie; dar 
de unde să iei, dacă n'ai pus?...
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Dacă vede şi vede, taie băierile de la traistă, mai 
căpeţala din capul unei iepe și face cum poate, de 
leagă el gărnețul, unde trebuea; pune roata la loc, 
viră leuca, suceşte lamba ŞI o stringe la scară ; 
apoi şi-aprinde cioanca şi zice: 

— lacă Jupîneşică dragă, cum învață nevoia pe 
om, ce să facă... cu moș Nichifor Țuţueanul nu piere 
nimeni la drum. De-acum numai să te ţii bine de 
cărîmbi şi de speteze că am să min iepele astea, 
de ai să scapere fugind. Da, să ştii d-ta, că babei 
mele n'are să'i fie moale, cînd m'oi întoarce acasă. 
Am s'o iai de cînepa dracului ȘI am s'0 învăţ eu 
cum trebue să caute altă dată de bărbat; că «fe- 
meia nebătută, e ca moara neferecată». Ţine-te ju- 
pîneşică ! Hi, ha!! | 

Și-odată încep iepele a fugi, de piriiai roatele și 
sărea colbul în naltul cerului. — La vro câte-va 
obraţuri, gîrneţul s'a înfierbîntat, sa muiat ŞI... foflen- 
Chi ! iar sare roata! 

— Bre! canapoda lucru; se vede că azi di 
mineață mi-a eşit înainte vrun popă, saă dracul 
ştie ce, 

— Moş Nichifor, ce facem noi? 
— Om face noi ce-om face, jupîneşică. Dar acum 

de-odată linişteşte.te acolo ŞI taci molcom. Bine că 
nu s'a întîmplat asta în mijlocul cîmpului, undeva. 
Lemne, slavă Domnului, sunt de ajuns și de între- 
cut în pădure. Poate să ne ajungă cineva: din urmă 
[ori să ne întîmpine cineva d'inainte,] şi să'mi împru- 
mute vr'o secure. Și cum vorbea, numai că iată că 
vede viind un om dinainte, cu traista în băț.



  

— Bun întîlmişul 1), om bun! Aşa e că sa stricat 
drumul în mijlocul căruței? 

— lea lasă şaga la o parte, măi omule; şi mai 
bine vin” de-mi ajută să pun capătul ăsta, că vezi 
că-mi crapă inima (în mine] de necaz. 

„— PD'apoi eu mă grăbesc s'ajung la Oşlobeni. 
D-ta poţi să mii astă noapte şi în pădure; nu cred 
că'i muri de urit... 

— Mă mur că nu ţii oare-cum să'ți fie, zise Ni- 

chitor posomorit; eşti un chiag sbîrcit, mai ca şi 
mine, și iată ceţi urlă prin cap. 

— Da nuţți fie cu bănat, om bun, căam şuguit 
și eu. Bun rămas! Te-a învăța Dumnezei ce să faci.... 

şi Sa tot dus înainte. 
— Vezi, jupineşică [dragă,] citu'i de-a dracului lu- 

mea asta? Numai după pleșcuit umblă. Ia să fie un 

antal cu vin ori cu rachiu şi să vezi atunci ar şedea 
carul stricat atita timp în mijlocul drumului? Cum 

văz ei, tot moş Nichifor are să facă ce-a face. lea 
să mai fac o încercare. 

Și iar începe a tăiea alt gărneţ... Mocoşeşte el cît 

mocoşește, pănă '] pune şi pe acela. Apoi dă bici 

iepelor şi iar mai trage un ropot; cînd numai iată 

că ajunge roata de o teşitură și iar se rupe capătul... 

— Acum, jupineşică, mai că'mi vine să zic şi ei 
ca omul acela, că are să ne fie masul în pădure. 

— Vai de mine şi de mine, moș Nichifor, ce spui? 
_— la spun şi ei ce văd cu ochii. Uite-te! nu 

vezi şi d-ta că dă soarele după deal şi noi tot pe 

D [a «Conv.»: bun ajunsul.
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loc stăm. Da nu-i nimica, Jupîneşică, să n'ai: nici o 
grijă ; că ştii ei o poiană în pădure, chiar aici pe 
aproape; să tragem acolo şi suntem ca ŞI în casă 
la noi. Locul e ferit şi iepele aii ce paşte. D-ta tei 
culca în căruță şi eu te-oi străjui toată noaptea. Hel- 
bet, o noapte nu'j legată de gard, a trece ea, cum a 
trece; dar a pomeni ea baba mea cite zilişoare o avea, 
de necazul acesta; că numai din pricina ei mi se trage... 

— Apoi dar fă cum știi, moș Nichifor, numai să 
fie bine. 

— Lasă jupineșică, nu'ţi face voie rea, că are să 
fie cit se poate de bine. 

Și odată, moş Nichifor apucă iepele de dirlog, şi cîr- 
nește căruța ş'o tireşte cum poate pănă în poiană. 

— laca, jupîneşică, ce rai a lui Dumnezei e aici ; 
să tot trăieşti, să nu mai mori! numai d-voastră nu 
sunteţi deprinşi cu ce-i frumos pe lume. la mai dă- 
te o leacă pe Jos pină se mai vede: ca să strin- 
gem nişte tirşuri şi să facem toată noaptea foc, să 
fugă ținţarii şi toate gîngănile pe lume. 

Biata Malcă vede şi ea, că tot de una îi ie acum. 
Se dă jos şi începe a stringe la tirşuri. 
— Doamne! bine "ţi mai şede, jupîneşică ; par'că 

eşti una de-ale noastre. Nu cum-va a ținut vre-o 
dată tatăl d-tale orindă în sat, unde-va ?... 

— Ba a ţinut multă vreme ratoşul de la Bodești. 
— Apoi mă miram et, de ce vorbeşti aşa de bine 

moldoveneşte şi aduci la mers cu de-ale noastre. 
De acum nam să te mai cred că te temi de lup. 
lei, iei! cum ţi se pare aici în poiană ? Aşa îi că era 
să mori şi să nu ştii ce “i frumos pe lume ? le-auzi



privighetorile ce haz fac? Ie-auzi turturelele cum 
se îngînă? 

— Moş Nichifor, oare n'om păţi ceva în noap- 
tea asta? Ce-a zice Iţic?... 

— Ițic? — Lui Ițic i s'a părea c'a prins pe Dum- 
nezeii de-un picior, cînd te-a vedea acasă. 

— Da ce crezi d-ta, că Ițic știe ce i pe lume? 
Cum sunt întîmplările la drum? 

— Aşa numai să se mute de pe vatră, pe cup- 

tor, ştie şi hleabul de baba mea, de-a casă. Jupîne- 
şică, ia să te vedem, ştii cum să faci focul? — 

Malca așează gâtejele; moş Nichifor scapără şi 
îndată ațiță amindoi focul. Apoi moş Nichifor zice: 

— Vezi, jupineşică, cum piîrie de frumos gătejele ? 
— Văd moş Nichifor, dar îmi tremură inima în 

mine de frică! 
— Î.ra! da ce doamne iartă-mă, parcă eşti dim 

neamul lui luc. Da fii mai cu inimă o leacă! Ori 
dacă eşti aşa de fricoasă, apoi sui în căruţă şi te- 
aşterne pe somn, că noaptea "i numai un ceas; 

acuşi se face ziuă. 
Malca, îmbărbătată de moş Nichifor, se suie în 

căruță şi se culcă. Iară moș Nichitor îşi aprinde lu- 
leaua, aşterne cojocul şi se pune într'o rilă jos, lingă 
toc; şi pic, pic! pic, pic! din lulea, cît pe ce era 
să-l prindă somnul, cînd numai ce iată, că "i sare o 
scîntee pe nas! 

— Piu, drace! asta trebue să fie scîntee din gă- 
tejele culese de Maica, tare m'a fript. — Dormi ju- 
pîneşică, Malcă ? 
— Par'că era să mă prindă somnul o leacă, moş



Nichitor, dar "mi-ati venit o mulțime de năluciri prin - 
cap şi m'am trezit. 

— ȘI eii mai tot așa am păţit; "mi-a sărit o scîntee 
pe nas și mis'a spăriet somnul, de par'că am dor- 
mit o noapte întreagă. [Las' că,] poate să mai doarmă 
cine-va de răul nebunelor istor de privighetori ? Par! 
că-şi fac de cap, nu altă-ceva. Da acum le e ŞI lor 
vremea să se drăgostească... 

— Dormi jupîneşică? 
— Par'că iar era să mă prindă somnul, moş Ni- 

<hifor. 
— Ştii una, jupîneşică? Mie'mi vine să sting focul, 

că tocmai acum, [în durătul ista,] mi-am adus aminte 
că dibania de lup adulmecă și vine după fum. 

— Stinge'l, moș Nichifor, dacă”i aşa. 
Atunci moș Nichifor odată începe a turna la țărnă 

peste foc şi] înnăduşă. 
— De-acum jupîneşică, dormi fără grijă, că acuş 

se face ziuă. — Na; cam stins focul, şi am uitat 
să'mi aprind luleaua. Dar las că am scăpărători. — 
Tă-vă!) pustia privighetori să vă bată, că ştiu că vă 
drăgostiţi bine ! 

Mai şede moș Nichifor aşa pe gînduri, pănă'şi gă- 
teşte de băut luleaua, apoi se scoală binişor şi se 
duce în virful degetelor, lingă căruță. Malca începuse 
a horăi puţin. Moş Nichiforul clatină încetișor şi zice: 

— Jupîneşică, jupîneşică ! 
— Aud! moş Nichifor, răspunse Malca tresărind, 

spăimintată. 
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— Ştii ce-am gîndit eu, cit am stat lîngă foc? 
— Ce, moş Nichifor?! 

— la după ce-i adormi d-ta, să incalec pe-o iapă 
şi să mă răpăd acasă la mine, să-mi aduc un capăt 

Şi securea, şi cînd sa zări de ziuă, sunt aici. 
— Vai de mine, moş Nichifor, ce vorbeşti?! Vrei 

să mă găseşti moartă de frică [oare,] cînd îi veni? 

— Ba să te ferească Dumnezeu, de una ca asta 
jupîneşică. Ea las” nu te spăimînta, că am zis și ei, 
ia aşa o vorbă în vînt. 

— Ba nu, moş Nichifor! De-acum nici nu vre 

să mai dorm; mă dai jos şi am să şez toată noap- 

tea lingă d-ta. | 

— Ba păzeşte'ţi treaba, jupîneşică ; şezi binişor 
unde şezi, că bine şezi. 

— Ba iaca vin. 

ȘI odată se dă jos şi vine pe iarbă lingă moș Ni- 
chifor. Şi ba unul una, ba altul alta, de la o vreme 

i-a furat somnul pe amîndoi şi-aă adormit duşi.— 

Și cînd s'au trezit ei, era ziulica albă!... 

— Iaca, jupineşică şi sfinta ziuă! Scoală-te şi hai 
„să vedem, ce'i de făcut? Vezi, că nu te-a mîncat 
nimica? Numai frica "ţi-a fost mai mare. 

— Malca, în vorbele acestea, iar a adormit... lar 

moş Nichifor, ca omul cu grija, sa suit în căruţă 

şi-a început a scormol în toate părțile, pe sub co- 

şolină şi numai iată că dă de secure, de o funie şi 
de un sfedeleac, pe pomoștina căruţei. — Iacă, pă- 

catele mele! Cine'i cu pagubă, şi cu păcat; mă 

miram ei să nu se îngrijească biată babă de mine, 

pănă într'atita. — Pentru cam năpăstuit'o chiar pe



  

sfînta dreptate, am 'să'i duc un fes roș și un tulpan 
undelemniiă, ca să-și mai aducă aminte din tinerețe. 
Eă, se vede, că m'am luat ieri cu luleaua. Dar biată 
baba mea, bună, rea cum este, tota ştiut ce'mi 

„trebue la drum; numai nu le-a pus la locul lor... 
Dar "ţi-ai găsit să știe femeia trebile bărbatului! 

— Jupîneşică, jupîneşică ! 
— Ce-i, moş Nichifor? 
— Da nu ştii una?! Scoală-te că am găsit, şi 

secure, şi frîrghie, și sfredel şi tot ce'mi trebuie. 
— Unde, moş Nichifor? 
— la pe sub buclucurile d-tale. Numai n'a avut 

gură să răspundă. Am pățit şi noi, ca [un cerșetor]. 
care şedea pe comoară şi cerea milostenie... Da bine 
că s'au găsit şi acum; tot biata babă se vede că 
le-a pus. 
— Vezi, [cit eşti de avan] moş Nichifor, cum îţi 

încarci sufletul de păcate ?!... 
— Apoi dă, jupîneşică, văd și eă că am greşit, 

de am ponegrit'o aşa de tare, către d-ta. Da de 
acum am să-i cînt și eii un cîntec de împăcare: 

Sărmana băbuşca mea! 

Fie bună, fie rea, 

Am să ţin casă cu ea. 

Și odată suflecă moş Nichifor miînecile, taie un 
stuhariti de fag și face un capăt minunat. Apoi îl 
aşază cum trebue, pune roata la loc, înhamă iepele, 
iese încet-încet la drum, şi zice : 
— Sui jupineşică, și haidem să mergem de-acum. 
lepele fiind hrănite şi odihnite bine, pe la prînzul 

cel mare i-au pus în Piatra. 
CREANGĂ, — OPERE COMPLECTE. 10 :



— Iaca te-ai văzut şi acasă, jupîneșică. 

—- Slavă lui Dumnezeii, moş Nichifor, că şin 
pădure nu "mi-a fost ră 

— Aşa este jupîneşică, nui vorbă, dar ca la casa 
omului, nu-i nicăiurea. 

Și din vorbă în vorbă, ati şi ajuns la poarta lui 

jupîn Iic!—dIţic tocmai atunci venea de la şcoală, 
ŞI cînd a văzut pe Malca, nu mai ştia ce să facă 

de bucurie. Dar cînd a mai auzit şi despre întîm- 

plarea ce ai avut, și cum “i-a scăpat Dumnezeu din 
primejdie, nu ştia cum să mulțumească lui moş Ni- 

chifor. Cu ce nu aii dăruit ei? Că se mira şi el 
singur, ce dăduse peste dinsul. A doua zi moş Ni- 

chifor a pornit înapoi cu alți muşterii. Și cînd a 
ajuns acasă, era foarte vesel, în cit nu știa baba lui 

ce Pa găsit, de'i aşa [de] cu chef, cum nu mai fu- 

sese de multă vreme... După aceasta, tot la două 
trei săptămîni, Jupîneşica Malca venea în Neamţ la 

socri şi se întorcea acasă numai cu moş Nichifor, 
fără să se mai teamă de lup... 

După un an, sau mai mulți, moș Nichifor s'a ră- 
suflat, la un pahar cu vin, cătră un prieten al săi, 

despre întîmplarea din codrul «Bălaurului» şi frica 
trasă de jupîneasa Malca... Prietenul lui moş Nichi- 

for, s'a răsuflat şi el cătră alţi prieteni ai săi, şi de 

atunci oamenii, cum îs oamenii, [ca să'i puie sînge 

răă la inimă...] aă început a porecli pe moş Nichi- 
for şi a'i zice: Nichifor Coţcarul, Nichifor Coţearul; 
ŞI poate acuma a fi oale şi ulcioare, şi tot Nichifor 

Coţcarul i-a rămas bietului om numele şi pănă în 
ziulica de astăzi.



POVEȘTI 

 



Soacra cu trei nurori !) 

Era odată o babă, care avea trei feciori înalți ca 
niște brazi şi tari de virtute, dar slabi de minte. 

O răzeşie destul de mare, casa bătrinească cu 
toată fojijiea ei, o vie cu livadă frumoasă, vite şi 
multe păsări alcătuiau gospodăria babei. Pe lîngă 
acestea mai avea strînse și părăluțe albe pentru zile 
negre; căci lega paraia cu zece noduri şi tremura 
după ban. 

Pentru a nu rezleți feciorii de pe lingă sine, mai 
dură încă două case alăturea, una la dreapta şi alta 
de-a stînga celei bătrîneşti. Dar tot atunci luă ho- 
tărire nestrămutată a ținea feciorii şi viitoarele nu- 
rori pe lingă sine — în casa bătrinească — şi a nu 
orîndui nimic pentru împărțeală pănă aproape de 
moartea sa. Așa făcu; şii ridea inima [babei] de 
bucurie, cînd gindea numai cit de fericită are să fie 
ajutată de feciori şi mîngiiată de viitoarele nurori. 
Ba de multe ori zicea în sine: Voi priveghea nu- 
rorile, le-oi pune la lucru, le-oi struni şi nu le-oit 
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lăsa nici pas a eşi din casă, în lipsa feciorilor mei. 
Soacră-mea — fie'i ţărîna uşoară! — aşa a făcut cu 
mine. ȘI bărbatu-mei — Dumnezeu să mi-l ierte — 
nu Sa putut plînge că "l-am înșelat, sai i-am ri- 

sipit casa.... deşi cîte-odată erai bănuiele.... şi mă 
probozea... dar acum s'au tiecut toate!» 

Tustrei feciorii babei umblai în cărăușie și cîş- 
tigaii mulți bani. Celui mai mare îi veni vremea de 

însurat, şi baba simțind asta, umblă val-virtej să” 
găsească mireasă; și în cinci, șase sate, abia, abia 

putu nimeri după placul ei: nu prea tînără, naltă şi 

uscățivă; însă robace şi supusă. Feciorul nu eşi din 

hotărîrea maică-sa, nunta se făcu şi baba îşi luă că- 

meşa de soacră; ba încă netăiată la gură: care în- 

semnează că soacra nu trebue să fie cu gura mare 
şi să tot cîrtească de toate cele. 

După ce sa sfîrşit nunta, feciorii sai dus în 

treaba lor, iar nora rămase cu soacra. Chiar în acea 

zi, către seară, baba începu să puie la cale viaţa 

nurori-sa. Pentru babă, sita nouă nu mai avea loc 

în cui. De ce 'mi-am făcut cleşte? Ca să nu mă ard, 

zicea ea. Apoi se suie iute în pod şi scoboară de 

acolo un ştiubei cu pene rămase tocmai de la ră- 

posata soacră-sa, niște chite de cînepă şi vre-o două 
dimerlii de păsat. 

— lată ce am gîndit eu, noro, că poţi lucra nop- 

țile. Piua'i în căsoaea de alăturea, fusele în oboroc 

sub pat, iar furca după horn. Cînd tei sătura de 
strujit pene, vei pisa mălai; şi cînd a veni bărbatu- 

tăi de la drum vom face plachie cu costiţe de pore 

de cele afumate, din pod, şi Doamne bine vom



  

LUA 
    

mînca! Acum de-odată pănă te'i mai odihni, ia furca 
în briă şi pănă mîni dimineață să găteşti fuoarele 
aceste de tors, penele de strujit și mălaiul de pisat. 
Ei mă las puțin că "mi-a trecut ciolan prin ciolan 
cu nunta voastră. Dar tu să ştii că eu dorm iepu- 
rește; şi pe lîngă işti doi ochi, mai am unul la ceafă, 
care şeade pururea deschis şi cu care văd ŞI noaptea 
şi ziua, tot ce se face prin casă. Ai înțeles ce "ţi- 
am spus? 

— Da, mămucă. Numai ceva de mîncare... 
— De mîncare? O ceapă, un usturoi şi-o bucată 

de mămăligă rece din poliţă, sunt destul pentru o 
nevastă tinără ca tine... Lapte, brînză, unt ŞI ouă 
de am putea sclipui să ducem în tîrg ca să facem 
ceva parale; căci casa sa mai îngreuiat cu un mîn- 
cău şi eă nu vreau să 'mi pierd comîndul. — Apoi 
cînd înseră, baba se culcă pe pat, cu faţa la părete, 
ca să n'o supere lumina de la opaiţ, mai dînd a 
înțelege nurori-sa, că are s'o privegheze: dar somnul 
o coprinse îndată, şi habar n'avea de ce face noră- 
sa. Pe cînd soacra horăia, dormind dusă, blajina 
noră migăia prin casă; acuşi la strujit pene, acuși 
îmbăla tortul, acuși pisa malaiul ŞI vîntura de buc. 
Și dacă Enache se punea pe gene'i, ea îndată lua 
apă rece şi 'și spăla fața ca nu cum-va s'0 vadă 
neadorimită soacra şi să'i bănuiască. Aşa se munci 
biata noră pănă după miezul nopţei; dar despre ziuă 
somnul o dobori, şi adormi şi ea între pene, caiere, 
fusele cu tort şi bucul de malai. Baba care se cul- 
case odată cu găinile, se sculă cu noaptea în cap şi 
începu a trinti şi a plezni prin casă, în cît biata 

 



  

noră, care de-abea aţipise, de voie de nevoie trebui 

să se scoale, să sărute mîna soacrei şi săi arate 

ce-a lucrat. Incet, încet nora sa dat la brazdă şi 

baba era mulțumită cu alegerea ce a făcut. Peste 

cîte-va zile cărăuşii sosesc, şi tîinăra nevastă văzin- 
du'şi bărbăţelul, mai uită din cele necazuri! 

Nu trece mult şi baba pune la cale şi pe feciorul 
cel mijlocii; să'şi ia un suflet de noră întocmai după 

chipul şi asemănarea celei de'ntii: cu deosebire nu- 

mai, că aceasta era mai în virstă şi ceva încrucișată ; 

dar foc de harnică. 
După nuntă, feciorii se duc iarăși în cărăuşie şi 

nurorile rămîn iar cu soacra acasă. După obicei 

ea le dă de lucru cu măsură, și cum înserează se 

culcă, spuind nurorilor să fie harnice şi dindu-le de 
grijă ca nu cum-va să adoarmă, că le vede ochiul 

cel neadormit. 
Nora cea mai mare tălmăci apoi celei-lalte des- 

pre ochiul soacră-sei cel a toate văzător, şi aşa una 

pe alta se îndemnaiu la treabă şi lucrul eşea girlă 

din mîinile lor. Iară soacra huzurea de bine. Dar 

binele—cite odată—aşteaptă și răi. Nu trece tocmai 

mult și vine vremea de însurat şi feciorului celui 

mic. Baba însă voia cu ori ce chip să aibă o tro- 
iță nedespărțită de nurori... De aceea şi chitise una 

de mai înainte. Dar nuii totdeauna cum se chiteşte, 
cii şi cum se nimereşte. Intr'o bună dimineață, fe- 

ciorul mamei, îi şi aduce o noră pe cuptor. Baba 
se scarmănă de cap, dă la deal, dă la vale, dar 

mare ce face şi, de voie de nevoie, nunta s'a făcut, 

şi pace bună!



  

După nuntă, bărbaţii din noă se duc în treaba 
lor şi nurorile rămîn iar cu soacra acasă. Baba ia- 
răși le dă de lucru cu măsură, şi cum vine seara 
se culcă după obicei. Cele două nurori, văzind pe 
cea mai tînără codindu-se la treabă, îi zic: Da nu 
te tot codi, că mămuca ne vede. 

— Cum? Eă o văd că doarme. Ce fel de treabă 
e aceasta? Noi să lucrăm şi ea să doarmă? 

— Nu căuta că horăeşte, zise cea mijlocie, mă- 
muca are la ceafă un ochi neadormit, cu care vede 
tot ce facem, şi apoi tu nu ştii cinei mămuca, n'ai 
mîncat nici odată moarea ei! 

— La ceată?... Vede toate? N'am mîncat moarea 
ei ?... Bine că mi-am adus aminte... Dar ce mîncăm 
noi, [fetelor, hăi]? 

— lea răbdări prăjite, [dragă cumnăţică...] lar dacă 
eşti flămindă, ia şi tu o bucată de mămăligă din 
colțar şi cu niște ceapă, şi mănîncă. 

— Ceapă cu mămăligă? D'apoi neam de neamul 
mei n'a mîncat așa bucate. Da slănină nu'i în pod? 
unt nui? ouă nu's? 

— Ba sunt de toate, ziseră cele două, dar sunt 
ale mămucăi. 

— Eă cred că tot ce'i al mămucăi e şi al nostru, 
ŞI ce'i al nostru e şial ei. — Fetelor, hăi! s'a trecut 
de șagă. Voi lucraţi, că eii mă duc să pregătesc 
ceva de-a mîncării, ştii colea, ceva mai omeneşte ; 
ŞI acuși vă chem şi pe voi. | 

— Doamne, ce vorbă ţi-a eșit din gură! ziseră 
cele două. Vrei să ne aprindem paie în cap? Să ne 
zvirle baba pe drum? 

   



— Las' dacă va durea capul. Cînd v'a întreba pe 
voi, să daţi vina pe mine şi să lăsați să vorbesc ei 
pentru toate. 

— Apoi dar... dă!... fă cum ştii; numai să nu ne 
bagi şi pe noi în belea. 

— Hai fetelor, tăceți, gura vă meargă; că nu'i 
bună pacea şi mi-e dragă gilceava. Şi iese cîntînd: 

Vai săracu omu prost, 

Bun odor la cas a fost! 

Nu trece nici un ceas la mijloc, şi un cuptor de 
plăcinte, ciți-va pui părpoliţi în unt, o străchinoae' 
de [brînză cu] zmîntînă și mămăliga era gata. Apoi 
iute cheamă şi pe celelalte două în bordei și se pun - 
la masă cu toatele. 

— Hai fetelor, mîncaţi bine și pe Domnul lău- 
daţi, că eii mă reped în cramă s'aduc şi un cofăel 
de vin ca să meargă plăcintele acestea mai bine 
pe git. 

După ce aii mîncat şi au băut bine, le-a venita 
cînta, ca Rusului din gura gîrliciului: 

Soacră soacră, poamă acră ! 
De te-ai coace, cît te-ai coace 

Dulce tot nu te-i mai face... 
De te-ai coace-un an 

Și-o vară 
Tot eşti acră şi amară 

leşi afară 
Ca o pară; 
Intri ?n casă 
Ca o coasă 
Şezi în unghi 
Ca un junghi. 

Şi-au mîncat şi-au băut şi-au cîntat pănă ai ador-



mit cu toatele pe loc. Cînd se scoală baba în zori 
de ziuă, ia nurori dacă ai de unde. lese afară spe- 
riată, dă încolo, dă pe dincolo, şi cînd intră în bor- 
dei, ce să vadă? bietele nurori jeleai pe soacră-sa... 
Pene împrăştiate pe jos, fărmături, blide aruncate 
în.toate părțile, cofăelul de vin răsturnat, ticăloşie 
mare]... 

— Da ce'i acolo? strigă baba înspăimîntată! 
Nuronile atunci sar arse în picioare; şi cele mari 

încep a tremura ca varga, de frică, şi lasă capul 
de ruşine. Iar cea cu pricina, răspunde: 

— Da bine, mămucă, nu ştii cat venit tătuca Şi 
cu mămuca şi le-am făcut de mîncare, şi le-am scos 
un cofăel de vin; de aceea ne-am chefăluit ŞI noi 
o leacă. la chiar mai dineaorea s'aii dus, 

— Și mau văzut cuscrii cum dormeam? 
— D'apoi cum să nu te vadă, mâmucă? 
— Şi-apoi de ce nu m'aţi sculat? mînca-var ciuma, 

să v& mănînce! 
— D'apoi dă, mămucă, fetele acestea au spus că 

d-ta vezi tot; şi de aceea am gîndit că ești miîni- 
oasă pe tătuca şi pe mămuca, de nu te scoli. Şi ei 
erau așa de mîhniți, de mai nu le-a ticnit mîncarea, 

— Ei lasă, ticăloaselor, că voi dobzăla de-acu 
"nainte. 

Și de atunci nurorile n'aii mai avut zi bună în 
casă cu baba. Cînd își aducea ea aminte de puicile 
cele nadolence şi boghete, de vinișorul din cramă, 
de risipa ce sa făcut cu munca ei, Şi Cat v&zut'o 
cuscrii dormind așa lăfăiată, cum era, crăpa de ciudă 
şi rodea în nurori cum roade cariul în lemn. 

 



vu 1UVAN URHELANUA 

  

Se lehămetisiseră pănă şi cele două de gura cea 
rea a babei; şi cea mai tînără găsi acum prilej să'i 
facă pe obraz şi să orînduiască tot-odată şi moşte- 
nirea babei prin o dieată ne mai pomenită pănă 
atunci, şi iată cum: 

— Cumnatelor, zise ea într'o zi, cînd se aflau 
singure în vie. Nu putem trăi în casa aceasta de 

n'om face toate chipurile să scăpăm de hiîrca de 
babă. 

— Ei cum? 

— Să faceţi cum v'oi învaţa eii şi habar să 
n'aveţi. 

— Ce să facem? întrebă cea mai mare. 

— la să dăm busta în casă la babă, şi tu s'oei 
de cînepa dracului şi s'o trăzneşti cu capul de pe- 

retele cel despre răsărit, cit ei putea; tot aşa să 

faci şi tu cu capul babei de păretele cel despre 
apus; și apoi, ce i-oi mai face și eu, veţi vedea voi. 

— D'apui cînd or veni ai noştri? 

— Atunci voi să vă faceți moarte în păpuşoi, să 

nu spuneţi nici laie nici bălaie. Oi vorbi ei şi cu 
dînşii, şi las' dacă va fi ceva. 

Se înduplecară şi cele două, intrară cu toatele în 

casă, luară pe baba de păr şi-o izbiră cu capul de 

pereţi pănă i-l dogiră. Apoi cea mai tînără fiind mai 

șugubață de cit cele două, trinteşte baba în mijlo- 

cul casei şi-o frămîntă cu picioarele, şi-o ghigoseşte 

ca pe dinsa; apoi îi scoate limba afară, %-o stră- 

punge cu acul şi "i-o presură cu sare şi cu piper 

așa că limba îndată se umflă şi biata soacră nu mai 

putu-zice nici cîre! Şi slabă și stilcită cum era, căzu



la pat bolnavă de moarte. Apoi nurorile, după sfă- 
tuirea celei cu pricina, aşezară baba într'un aşter- 
nut curat, ca să 'și mai aducă aminte de cînd era 
mireasă ; şi după aceea începură a scoate din lada 
babei valuri de pinză, a'şi da ghiont una alteia ȘI 
a vorbi despre stirlici, toiag „ năsălie, poduri, paraua 
din mîna mortului, despre găinele or oaea de dat 
peste groapă, despre strigoi şi cîte alte năsdrăvănii 
înfiorătoare; în cît numai aceste erati de ajuns, [ba 
Şi de întrecut,] s'o vire în groapă pe biata babă. 

laca fericirea visată de mai înainte, cum s'a îm- 
plinit ! 

Pe cînd se petrecea acestea, -iată s'aud scîrțiind 
nişte care: bărbaţii veneau. Nevestele lor le es întru 
întimpinarea lor şi după sfătuirea celei mai tinere, 
de la poartă s'aruncă în gitul bărbaţilor și încep 
a'i lua cu vorba şi ai desmierda care de care mai 
măgulitor. 

— Da ce face mămuca? întrebară cu toții de 
odată, cînd dejugaii boii. 

— Mămuca, le luă cea mai tînără vorba din gură, 
mămuca nu face bine, ce face; are de gind să ne 
lase sănătate, sărmana. 

— Cum? ziseră bărbaţii înspăimîntaţi, scăpînd 
resteele din mînă. 

— Cum? la sunt vr-o cinci, şease zile, de cînd 
a fost să ducă vițeii la suhat și un vint răă pe 
semne a dat peste dînsa, sărmana!... ielele X-aii luat 
gura şi picioarele. 

Fui se reped atunci cu toții în casă la patul mi- 
ne-sa; dar biata babă era umflată cît o bute şi nici



  

nu putea bleşti măcar din gură; simțirea însă nu 
'și-o perduse de tot. Şi văzindu'i își mişcă puţin 
mîna şi arătă la nora cea mare şi la păretele des- 
pre răsărit, apoi arată pe cea mijlocie şi păretele 
despre apus, pe urmă pe cea mai tînără și jos în 
mijlocul casei; după aceea de abia putu aduce pu- 
țin mîna spre gură și îndată căzu într'un leşin grozav. 

Toţi plîngeau şi nu se puteaă dumeri despre sem- 
nele ce face mama lor. Atunci nora cea tînără zise, 

[pretăcîndu-se că plinge şi ea]: 

— Dar nu înțelegeţi ce vrea mămuca ? 
— Nu, ziseră ei. 

— Biata mămucă lasă cu limbă de moarte: ca: 
fratele cel mare să ie locul şi casa cea despre ră- 
sărit; cel mijlocii cea despre apus, iar noi, ca 

mezini ce suntem, să rămînem aici, în casa bătri- 
nească. 

— Că bine mai zici tu, nevastă, răspunse băr- 

batu-săi. Atunci ceialalți ne mai avînd încotro șo- 
văi, diata rămase bună făcută. 

Baba muri chiar în acea zi şi nurorile despletite, 
o boceaii de vuia satul. Apoi peste două zile o în- 
gropară cu cinste mare şi toate femeile din sat şi 
de prin meleagurile vecine vorbeaă despre soacra 
cu trei nurori și ziceai: ferice de dinsa ca murit, 
că ştii că are cine-o boci!



  

Capra cu trei iezi!) 

Era odată o capră, care avea trei iezi. ledul 
cel mare şi cu cel mijlocii daă prin băț de obraz- 
nici ce erai; iar cel mic, era harnic ŞI cu minte. 
Vorba ceea: «Sunt cinci degete la o mînă şi nu 
seamănă toate unul cu altul». 

Într'o zi, capra chiamă iezii de pe-afară şi le zice : 
— Dragii mamei copilaşi! ei mă duc în pădure, 

ca să mai aduc ceva de ale mincărei. Dar voi în- 
cuieți ușa după mine, ascultați unul de altul şi să 
nu cum-va să deschideţi pănă ce nuţi auzi glasul 
mei. Cînd voi veni eu, am să vă dau de ştire, ca 
să mă cunoaşteţi şi am să vă spun aşa: 

Trei iezi, cucuieți, 
Uşa mamei descuieți, 

Că mama waduce vouă : 
Frunze ?n buze, 

Lapte ?n ţîţe, 

Drob de sare 
In spinare, 

Mălăieş 

În călcîieş, 

Smoc de flori 
Pe sub-suori, 

  

1) Tipărită întîia oară în <Conv. Lit» Anul IX, pag. 339.



  

— Auzit'aţi ce-am spus ei? 

— Da, mămucă, ziseră iezii. 

— Pot să am nădejde în voi? 
— Să n'ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura 

înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieţi şi 

ce-am vorbit odată, vorbit rămîne. 
— Dacă'i aşa, apoi veniţi să vă sărute mama! 

Dumnezeu să vă apere de cele rele și mai rămîneți 

cu bine! 
— Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic, cu 

lacrimi în ochi, și Dumnezei să'ţi ajute, ca să te 

întoarne cu bine şi să ne aduci de mîncare. 
Apoi capra iese şi se duce în treaba ei. Iar iezii 

închid uşa după diînsa şi trag zăvorul. Dar vorba 

veche: «Păreţii ai urechi şi fereştile ochi». Un duş- 
man de lup, — şi apoi ştiţi care? — chiar cumătrul 
caprei, — care de mult pîndea vreme cu prilej ca 

să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din do- 

sul casei, cînd vorbea capra cu dînşii. 
— Bun! zise el în gîndul său. la acu "mi-e tim- 

pul... De %-ar împinge păcatul să'mi deschidă ușa, 
halal să'mi fie! Ştii că '-ași cărnosi şi -ași jumuli! 
—Cum zice, şi vine la uşă; şi cum vine şi începe: 

*% Trei iezi, cucuieţi, 

Mamei uşa descuieți 

Că mama v'aduce vouă 
Frunzen buze, 

Lapten ţiţe; 
Drob de sare 

In spinare, 
Mălăieş 

In. călcăieş, 

Smoc de flori 
Pe sub-suori!



  

— Hai! deschideţi cu fuga, dragii mamei! cu 
fuga ! 

— la! băieţi, zice cel mai mare, săriţi şi deschi- 
deţi uşa că vine mama cu de mîncare. 

— Sărăcuţul de mine! zise cel mic. Să nu cum- 
va să faceţi pozna să deschideţi, căi vai de noi! 
Asta nu'i mămuca. Eu o cunosc de pe glas; gla- 
sul ei nu'i așa de gros și răguşit, ci'i mai subțire şi 
mai frumos! 

Lupul auzind aceste se duse la un fierar şi puse 
săi ascuţă limba şi dinții pentru a'şi subţia glasul 
ȘI apoi întorcîndu-se începu iar: . 

Trei iezi cucuieţi 
Mamei uşa descuieţi!... 

— Ei, vedeţi? zise iarăși cel mare; dacă mă po- 
trivesc eu vouă? — Nui'i mămuca, nui mămuca. — 
D'apoi cinei, dacă nui ea? Că doar și eă am 
urechi. Mă duc să-i deschid. 

— Bădică! bădică! zise earăşi cel mic, ascul- 
taţi-mă şi pe mine! Poate mai de apoi a veni cine-va 
Şi-a zice: 

Deschideţi uşa 
Ca vine mătuşa! 

şi. atunci voi trebue numai de cit să desc ideți ? 
D'apoi nu ştiţi că mătuşa“ moartă, de cîn lupti 
albi şi s'a făcut oale şi ulcioare, sărmana ? 

— Apoi dă! nu spun eă bine? zice cel mare. 
la de atunci e răi în lume, de cînd a ajuns coada 
să fie cap... Dacă te-ai potrivi tu acestora îi ţinea 
mult şi bine pe mămuca afară. Eă anul mă duc să 
deschid. 
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Atunci mezinul se viri iute în horn, şi sprijinit 

cu picioarele de prichici şi cu nasul de funingine, 
tace ca peştele şi tremură ca varga de frică. Dar 
frica'i din rai sărmana! Asemene cel mijlocii, țuşti! 
iute sub un chersin; se înghemuiește acolo cum 
poate, tace ca pămîntul, şii tremură carnea pe dîn- 
sul de frică; fuga-i ruşinoasă, dai sănătoasă!... Insă 
cel mare, se aa. după uşe, şi să tragă, să nu tragă! 
În sfârşit trage zăvorul... Cînd iaca!... ce să vada? 
Și-apoi mai are cînd vedea?... căci lupului ii scăpăraiă 
ochii şi-i sfișăia gitlejul de flămind ce era. Şi 
nici una nici două, haţ! pe ied de git, îi retează 
capul pe loc, și-l mănîncă așa de iate şi cu aşa 
poftă, de-ți părea că nici pe o măsea n'are ce pune. 
Apoi se linge frumuşel pe bot, și începe a se în- 
vîrti prin casă cu neastîmpăr, zicînd : 
— Nu ştii, părerea m'a amăgit, ori am auzit mai 

multe glasuri? Dar ce Dumnezeu? Parc'aă intrat în 
pămînt... Unde să fie, unde să fie? — Se iţeşte el 
pe colo, se ițeşte pe dincolo, dar pace bună! iezii 
nu's nicăieri! Mă!... că mare minune-i și asta... dar 
nici acasă n'am de coasă... iea să mai odihnesc o 
leacă aste bătrînețe. 

Apgi se indoaie de şele cam cu grei și se pune 
pe chersin. Și cînd s'a pus pe chersin, nu ştii cum 
s'a făcut, că or chersinul a crăpat, or cumătru a 
strănutat... Atunci iedul de sub chersin, să nu tacă? 
— îl păştea păcatul şil mînca spinarea, sărăcuţul ! 

— Săţi fie de bine, nănașule! 
— Al ghid! ghidi! ghiduşi ce eşti! Aici mi-ai 

fost! Ja vino încoace la nănăşelul să te pupe el!
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Apoi ridică chersinul binişor, înşfacă iedul de u- 
rechi și flocăiește şi'] jumuleşte și pe acela, dei 
merg peticile!... Vorba ceea: «toată pasărea pe 
limba ei piere». 

Pe urmă se mai învirte cît se mai învirte prin 
casă, doar” a mai găsi ceva, dar nu mai găseşte nimic, 
căci iedul cel cuminte tăcea molcum în horn, cum 
tace peştele în borş la foc. Dacă vede lupul şi vede, 
că nu mai găseşte nimic, îşi pune în gind una: a- 
şează cele două capete cu dinții rînjiți în fereşti, de 
ți se părea că rideaă; pe urmă unge toți pereţii cu 
singe, ca să facă şi mai mult în ciuda caprei, şi apoi 
lese și'şi caută de drum. Cum a eșit dușmanul din 
casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn ŞI încuie 
uşa bine. Apoi începe a se scărmăna de cap şi a 
plinge cu amar după frăţiorii săi. 

«Drăguţii mei frăţiori! De nu sar fi înduplecat, 
lupul nu Par fi mîncat! Și biata mamă nu ştie de 
astă mare urgie, ce i-a venit pe cap!» ȘI boceșşte el 
şi boceşte, pănă îl apucă leşinul! Dar ce era să le 
facă? Vina nu era a lui şi ce-ati căutat, pe nas le-a 
dat. Cînd jelea el aşa, iaca ȘI capra venea cît pu- 
tea, incărcată cu de-ale mîncărei şi gifiind. Și cum ve- 
nea, cît de colo vede cele două capete, cu Aţi 
rinjiți în fereşti. 

— Dragii mămucuţei, dragi! cum așteaptă ei cu 
bucurie șimi rîd înainte cînd mă văd! 

Băieţii mamei, băieți, 
Frumuşei şi cucueţi... 

Bucuria caprei nu era proastă. Dar cînd s'apropie
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„bine, ce să vadă? Un fior rece ca ghiaţa îi trece 

prin vine, picioarele 1 se taie, un tremur o cuprinde 

în tot trupul şi ochii i se păinjinesc. Și ce era, nu 
era a bine!... Ea însă tot merge pănă la ușă, cum 
poate, crezind că părerea o înşală... şi cum ajunge, 
ŞI începe: 

Trei iezi cucuieţi 
Mamei uşa descuieți! 

“Că mama v'aduce vouă: 

Frunzen buze, 

Lapte ?n ţiţe, 

Drob de sare 

In spinare, 

Mălăieş 

Iu călcăieş, 
Smoc de flori 

Pe subsuori. 

Atunci iedul mezin — care acum era şi cel de 

înții şi cel de pe urmă — sare iute şi "i deschide 

uşa. Apoi s'aruncă în braţele mîne-sa, şi cu lacrimi 
de sînge începe a'i spune: 

— Mămucă, mămucă, uit'te. ce-am păţit noi! Mare 
foc şi potop a căzut pe capul nostru! 

Capra atunci holbînd ochii lung; prin casă, o cu- 

prinde spaima și rămîne încremenită!... Dar mai pe 
urii îmbărbătindu-se, "şi-a mai venit puţin în fire 
şi-a întrebat: 

— Da ce a fost aici, copile? 

— Ce să fie, mămucă? la cum te-ai dus d-ta de 
acasă, n'a trecut tocmai mult şi iaca cine-va saude 
bătînd la ușă şi spunînd: 

Trei iezi cucuieţi 
Mamei ușa descuieți,.,
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—. ȘI? 
— ŞI frate-meă cel mare, nătîng şi neastîmpărat, 

cum îl ştii, fuga la uşă să deschidă. 
— Şi atunci! 
— Atunci eu m'am virit iute în horn ȘI frate-meiă 

cel mijlociă sub chersin, iară cel mare, după cum 
îți spun, se dă cu nepăsare după uşă şi trage 
zăvorul. 

— Și atunci? 
— Atunci grozăvie mare! Nănaşul nostru ŞI prie- 

tenul d-tale, cumătrul lup, se şi arată în prag. 
— Cine? Cumătru-meui? El care sa Jurat pe pă- 

rul săă că nu mi-a spăria copilaşii nici odată ? 
— Apoi dă, mamă! Cum vezi i-a umplut de spărieți! 
— la las! că l-oi învăța eu! Dacă mă vede că's 

o văduvă sărmană şi c'o casă de copii, apoi trebue 
să și bată joc de casa mea? şi pe voi să vă pue 
ia pastramă? Nici o faptă fără plată .. Ticălosul și 
mangositul! Incă se rînjea la mine cîte odată Şumi 
făcea cu măseaua... Apoi doar ei nu's de acelea de 
care crede el: n'am sărit peste garduri nici odată 
de cînd sunt. Ei, taci cumetre, că te-oi dobzăla eu! 
Cu mine ţi-ai pus boii în plug? Apoi ţine minte că 
ai să'i scuți fără coarne! o 

— Of! mămucă, of! Mai bine taci și lasă”l în 
plata lui Dumnezeu! Că ştii că este o vorbă: «Nici 
pe dracu să vezi, da nici cruce să'ți facit» 
— Ba nu, dragul mamei! «Că pînă la Dumnezeă, 

sfinții îţi iau sufletul». ȘI apoi ţine tu minte, copile, 
ceți spun eu: că de “i-a mai da lui nasul să mai



  

miroasă pe aici, apoi las'!... Numai tu, să nu cum-va 

să te răsufli cui-va, ca să prindă el de veste. 

Și de atunci căuta şi ea vreme cu prilej ca să 
facă pe obraz cumătru-săui. Se pune ea pe ginduri 

şi stă în cumpene cum să dreagă şi ce să'i facă. 

— Aha! ia acum i-am găsit leacul, zise ea în 

gindul său. Taci! că 'i-oi face eu cumătrului una, 

de 'şi-a muşca labele... 

Aproape de casa ei era o groapă adiîncă: [tocmai] 
acolo "i nădejdea caprei. 

— La cada cu dubala, cumetre lup, că nui de 

chip!.... la de-acu se 'ncepe fapta. Hai la treabă, 

cumetriță, că lupul ţi-a dat de lucru! 

Și așa zicînd, pune poalele n briă, îşi suflecă 

miînecele, ațiță focul şi sapucă de făcut bucate. Face 

ea sarmale, face plachie, face alivenci, face pască 

cu smîntînă și cu ouă, şi fel de fel de bucate. Apoi 

umple groapa cu Jăratec şi cu lemne putregăioase, 

ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă 

de nuiele numai înținată, și nişte frunzari peste dînsa ; 
peste frunzari toarnă ţernă şi peste țernă aşterne o 

rogojină. Apoi face un scăueş anume pentru lup. 

Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă şi se duce 

prifp pădure să caute pe cumătru-săi şi să-l poftească 

la praznic. Merge ea cît merge prin codru pănă ce . 

dă de o prăpastie grozavă şi întunecoasă şi pe-o 

tihărae dă cu crucea peste lup. 

— Bună vremea, cumătro. Da ce vînt te-a abă- 

tut pe-aici? 

— Bună să'ţi fie inima, cumetre, cum ţii caută- 

tura... apoi dă, “nu ştii d-ta, că nevoia te duce pe
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unde nu ţii voia? Ia, nu ştii cine a fost pe la mine 
pe acasă în lpsa mea, că știă că mi-a făcut-o bună! 

— Ce fel, cumătriță dragă? 
— la, a găsit iezii singurei, i-a ucis ŞI i-a crîm- 

poțit, de le-am plins de milă! Numai văduvă să nu 
mai fie cine-va ! 

— Da nu mai spune, cumătră! 
— Apoi de-acum ori să spun, ori să nu mai spun, 

că tot una mi-e. Ei, mititeii, saă dus către Domnul, 
ŞI datoria ne face să le căutâm de suflet. De aceea 
am făcut şi ei un praznic, după puterea mea, ŞI 
am găsit de cuviință să te poftese şi pe d-ta, cu- 
metre, ca să mă mai mîngii. 

— Bucuros, dragă cumătră, dar mai bucuros eram 
cînd m'ai fi chemat la nuntă. 

— Te cred, cumetre, d'apoi dă!.. Nu'i cum vrem 
noi, cui cum vrea Cel-de-sus, 

Apoi capra porneşte înainte plingînd şi lupul du- 
pă dinsa, prefăcîndu-se că plinge. 
— Doamne, cumătre, Doamne, zise capra suspi- 

nînd. De ce ţi-e mai drag în lume, tocmai de aceea 
n'ai parte. 

— Apoi dă, cumătră, cînd ar ști omul ce ar păţi, 
dinainte s'ar păzi. Nu'ţi face şi d-ta atita inirhă rea, 
că odată avem să mergem cu toţii acolo. 

— Aşa este, cumătre, nu'i vorbă. Dar sărmanii 
gagălici, de cruzi sai mai dus! 

— Apoi dă, cumătră, se vede că și lui Dumne- 
zeu îi plac tot puişori de cei mai tineri. 

— Apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce ţi-ar fi? 
D'apoi așa?
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— Doamne, cumătră, Doamne! Oi face şi eu ca 

prostul... Oare nu cum-va nenea Martina dat raita 
pe la d-ta pe acasă? Că mi-aduc aminte că l-am în- 

tilnit odată prin zmeuriş, şi mi-a spus că dacă ai 

vrea d-ta să-i dai un băiat să'l înveţe cojocăria. 

Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung pănă 
acasă la cumătra. 

— la poftim, cumetre, zise ea, luind scăueşul și 

punîndu'l de-asupra groapei cu pricina, şezi colea şi 

să ospătezi o leacă, din ceea ce ne-a dat Dumnezeit! 

Răstoarnă apoi sarmalele în strachină și i le pune 
dinainte. 

Atunci lupul nostru începe a mînca kălpov; și gogilț, 

gogilț, gogilţ, îi mergeau sarmalele întregi pe git. 

— Dumnezeu să erte pe cei răposaţi, cumătră, 

că bune sarmale ai mai făcut! 

Și cum ospăta el, buf! cade fără sine în groapa 
cu jăratec, căci scăueşul de ceară s'a topit, şi leasa 

de pe groapă nu era bine sprijinită : nici mai bine, 

mici mai rău, ca pentru cumătru. 

Ei, ei! Acum scoate, lupe, ce-ai mîncat! Cu capra 
ţi-ai pus în cîrd? Capra ţi-a venit de hac. 

— Valeii, cumătră, talpele mele? ME rog scoa- 

te-mă, că'mi arde inima în mine! 

—Ba nu, cumetre; c'aşa "mi-a ars şi mie inima după 

iezişoni mei! Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai 

tineri: mie însă'mi plac şi de şti mai bătrîni, nu- 

mai să fie bine fnpţi; ştii colea să treacă focul 
printr'înşii. 

— Cumătră, mă pirlesc, ard de tot, mor, nu 

mă lăsa.
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— Arzi cumetre, mori, că nici vii nu eşti bun! 
De abia “-a mai trece băietului istuia de spăniet, că 
mult păr îmi trebuia de la tine ca să'l afum! "Ți-aduci 
aminte, dihanie răutăcioasă şi spurcată, cînd mi te-ai 
jurat pe părul tău? Și bine "mi-ai mincat iezişorii ! 

— Mă ustură inima ?n mine [cumătră]! Mă rog 
scoate-mă şi nu'ți mai face atita osîndă cu mine! 

— Moarte pentru moarte, cumetre, arsură pentru 
arsură, că bine o mai pleznişi dinioară cu cuvinte 
din scriptură, 

După aceasta capra şi cu iedul ai luat o căpiță 
de tin şi-au aruncat'o peste dinsul, în groapă, ca să 
se mai potolească focul... Apoi la urma urmelor 
năpădiră asupra lui şi "i mai trintiră în cap cu bo- 
lovani şi cu ce a apucat, pănă "| omoriră de tot. 
Și așa s'a păgubit sărmana capră şi de cei doi iezi, 
da şi de cumătru-săi, lupul, păgubaşă a rămas, ȘI 
păgubaşă să fie! 

Și auziud caprele din vecinătate de una ca asta 
tare le-a mai părut bine. Şi s'aii adunat cu toatele 
la priveghii, şi unde nu s'aii aşternut pe mîncate 
ȘI pe beute, veselindu-se împreună.. 

Și eram şi eu acolo de faţă, şi îndată după aceea 
am încălecat iute pe-o şea Şi-am venit de v'am spus 
povestea așa ; şi-am mai încălicat pe o roată şi vam 
spus jitiea toată ; și unde n'am mai încălecat şi pe 
o căpşună, și vam spus [oameni buni], o mare şi 
gogonată minciună.
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Dănilă Prepeleac !) 

Eraii o dată întrun sat, doi frați şi amîndoi erati 
însurați. Cel mai mare era harnic, grijuliv şi chia- 
bur, pentru că unde punea el mina, punea şi Dum-: 
nezeti mila, dar n'avea copii. lară cel mai mic era 
sărac. De multe on fugea el de noroc şi norocul 
de dinsul, căci era leneș, nechitit la minte şi ne- 
chibzuit la trebi; și apoi mai avea şi o mulțime de 
copii! Nevasta acestui sărac era muncitoare şi bună 
la inimă, iar a celui bogat era pestriță la maţe și 
foarte sgircită. Vorba veche: «tot un boii și-o be- 
lea». Fratele cel sărac—sărac să fie de păcate--tot 
avea şi el o pereche de boi, dar colea: porumbi la 
păr, tineri, nalți de trup, țăpoşi la coarne, amîndoi 
cudalbi, ţintaţi în frunte, ciolănoşi şi graşi, cum sunt 
mai buni de înjugat la car, de ieşit cu dinşii în 
lume și de făcut treabă. Dar plug, grapă, teleagă, 
sanie, car, tînjală, cîrcee, coasă, hreapcă, ţepoi, gre- 
blă şi cîte alte lucruri ce trebuesc omului gospodar, 
nici că se aflaii la casa acestui om nesocotit. Și



  

cînd avea trebuință de asemenea lucruri, totdeauna 
supăra pe alții, iară mai ales pe frate-săi care avea 
de toate. Nevasta celui bogat de multe ori făcea 
zile fripte bărbatului, ca să'l poată descotorosi o 
dată de frate-săti. Ea zicea adesea ori: 
— Frate, frate, dar pita'i cu bani, bărbate. 
— Apoi dă, măi nevastă, sîngele apă nu se face. 

Dacă nu l-oi ajuta ei, cine să'l ajute? 
Nevasta ne mai avînd încotro, tăcea şi înghițea 

noduri.— Toate ca toate, dar carul său era de hai- 
mana. Nu treceau dvuă, trei zile la mijloc, şi se tre- 
zea la ușa ei cu Dănilă, cumnatu-săi, cerînd să” 
împrumute carul: ba să'şi aducă lemne din pădure, 
ba făină de la moară, ba căpiţi din țarină, ba multe 
de toate. 
— Măi frate, zise într'o zi cel mai mare, istuia- 

lalt: "mi-e lehamite de frăţia noastră!... Tu ai boi, 
de ce nu'ți închipuieşti ş”un car? Al mei "l-ai hăr- 
buit de tot. Hodorog'! în colo, hodorog! pe dincolo: 
carul se strică. Și apoi, ştii vorba ceea: «dă'ți popă 
pintenii şi bate iapa cu călcîiele.» 
— Apoi dă, frate, zise istalalt, scărpinîndu-se în 

cap, ce să fac! 
— Ce să faci? Să te învăţ eu: boii tăi sunt mari 

și frumoși; ia'i şi-i du la iearmaroc, vindeii ŞI 
cumpără alții mai mici şi mai iefteni; iar cu banii 
rămași, cumpără'ți și un car şi iaca te-ai făcut gos- 
podar. 

=— Ia, ştii că nu mai învăţat rău? Aşa am 
să fac. 

Zicînd aceste, se duce la dînsul acasă, își ia boii



  

de funie şi porneşte cu ei spre tirg. Dar cum am 
spus, omul nostru era un om de aceia, căruiaii 
mînca ciinii din traistă şi toate trebile [cîte] le făcea, 
le făcea pe dos. Tirgul era cam [pe] departe şi iear- 
marocul pe sfirşite. Dar cine poate sta împotriva 
lui Dănilă Prepeleac? (că așa îi era porecla pen- 
tru că atita odor avea şi el pe lingă casă, făcut de 
mîna lui). El tuflește cușma pe cap, o îndeasă pe 
urechi și habar n'are: 

Nici nu-i pasă 

De Năstasă; 

De Nichita 

Nici atîta! 

Mergînd el cu Duman şi Tălăşman ai săi, tot 
înainte spre iarmaroc, [tocmai] pe cînd suia un deal 
lung și tărăgănat, un alt om venea dinspre tirg cu 
un car noi, ce şi-l cumpărase [chiar atunci] ŞI pe 
care'] trăgea cu miîinele singur, la vale cu proptele 
și la deal cu opintele. 
— Stăi pnetene, zice ist cu boii, cari se tot zmu- 

ceaă din funie văzind troscotul cel fraged şi mîn- 

dru de pe lingă drum. Stăi puțin cu carul, c'am săţi 
spun ceva. 

— Eă aş sta, dar nu prea vrea el să stee. Dar 

ce ai să'mi spui? 

— Carul dumitale parcă merge singur. 
— D'apoi... mai singur, nu'l vezi? 

— Prietene, ştii una ? 

— Ştii, dacă mi-i spune. 

— Hai să facem treampa: dă-mi carul, şi na'ţi 
boii. Nu vrei să le mai port grija spate: ba fin,
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ba ocol, ba să nui mănînce lupii, ba de multe de 
toate... Oi fi eu vrednic să trag un car, mai ales 
dacă merge singur. 

— Şuguieşti, măi omule, ori ți într'adins ! 
— Ba nu șuguiesc, [zise Dănilă.] | 
— Apoi dar te văd că eşti bun mehenghiiă... zise 

cel cu carul; m'ai găsit într'un chef bun; hai, noroc 
să dea Dumnezeii! Să'ţi aibi parte de car, și ei 
de boi. 

Apoi dă carul, îşi ia boii, pleacă pe costişă într'o 
parte spre pădure și se cam mai duce. Istalalt, [adică 
Dănilă,] zice în gîndul săi: 

— Taci, că'i cu buche; "lam potcovit bine... De 
nu cumva sar răzgîndi; dar par'că nu era tigan 
să'ntoarcă. 

Apoi își ia și el carul şi porneşte tot la vale, în- 
apoi, spre casă. 

— Aho! car nebun, aho! Cînd te-oi încărca [zdra- 
văn] cu saci de la moară, [ori cu fin din țarină], atunci 
să mergi aşa! | 

Şi cît pe ce, cît pe ce să mil ia carul înainte. 
Dar de la o vreme valea s'a sfîrşit, și s'a înce- 

put un deal; cînd să'l sue la deal, suie-l dacă poți!... 
Hirţi! încoace; scîrți! încolo; carul se dă înapoi. 

— Na! Car mi-a trebuit, car am găsit! 
Apoi cu mare greu hirțoeşte carul înt”o parte, 

îl opreşte în loc, se pune pe proţap şi se aşterne 
pe ginduri. 

— Mă... asta încăi una! De-oifi ei Dănilă Pre- 
peleac, am prăpădit boii; iar de n'oi fi ei acela, 
apoi am găsit o căruță... Ba e Prepeleac, ba nui el...
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„Cînd iaca un om trecea iute spre tirg, c'o ca- 
pră de vinzare. 

— Prietene, zise Danilă, nu mii da capra ceea 

să'ți dau carul sta? 

— Apoi... dă... capra mea nu'i de cele săritoare, 

şi bună de lapte, | 

— Ce mai la deal, la vale; bună, nebună, n'aţi 

carul și dă'mi-o! 
Cela nu se pune de pricină: dă capra, şi ia carul. 

Apoi așteaptă pănă vin alte care de'l leagă dinapoia 

lor, şi se duce în treaba lui [spre casă, lăsînd pe 

Danilă gură-cască tot pe loc]. 

— Bun, zise Prepeleac. la pe ist cu capra ştiu 
încaltea că bine Pam bolt... 

la apoi şi el capra şi porneşte iar spre tîrg. Dar 

capra tot capră; se smuncea în toate părțile, în cât 

îi era acum lehamite de dinsa. 

— De-ași ajunge mai degrabă în tirg, zise Pre- 

peleac, să scap de rîia asta. 

Și mergînd el mai departe, iacă se întilneşte c'un 
om ce venea de la tîrg c'o giscă în brațe. 

— Bun întîlnişul, om bun, zise Dănilă. 

— Cu bine să dea Dumnezeu! 
— Nu vrei să facem schimb, să'ţi dau capra asta 

și să'mi dai gisca? 

— N'ai nimerit-o; că nuw'i giscă cii gînsac; l-am 

cumpărat de sămînţă. 

— Da, dă-mil, dă-mil! căți dai şi eă o sămiîn- 
ță bună... 

— De mii da ceva adaos, poate sățil daă;iară
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de nu norocul giştelor de-acasă; că are să facă un 
otrocol prin ele, de s'a duce vestea! 

În sfîrşit, dur la deal, dur la vale, unul mai dă, 
altul mai lasă, şi Prepeleac mărită capra! Apoi în- 
şiacă gînsanul şi pleacă tot înainte, spre tîrg; cînd 
ajunse în tirg, ginsacul dorit de gişte, tipa cit îl 
lua gura: ga, ga, ga, ga! 

— Na! cam scăpat de dracul, şi-am dat peste 
tată-său: aista mă asurzeşte. Las că te 'nsor ei și 
pe tine acuși, [măi buclucașule]. 

Și trecînd pe lingă un negustor cu pungi de vîn- 
zare, dă gînsacul pe o pungă de cele pe talger, cu 
băierile lungi, de pus la git. la el punga o suceșşte, 
o învirteşte şi-apoi zice: 
— Naţi-o frîntă, că ţi-am dreso! Dintr'o păre- 

che de boi, [de-a mai mare dragul să te uiţi la ci], 
am rămas c'o pungă goală. Măi! măi, măi, măi! Doar ştiu că nu mii acum întiiaşi dată, să merg 
la drum; dar parcă dracul mi-a luat mințile. 

Mai şede el cît şede, de cască gura prin tîrg, şi- 
apoi își iea tălpășița spre casă. ȘI ajungind în sat, 
se duce drept la frate-săă, ca săi ducă bucurie. 

— Bine vam găsit, bădiță ! 
— Bine-ai venit, frate Dănilă! Da mult ai zăbo- 

vit la târg! 
— Apoi dă, bădiţă; mam pornit cu graba, ŞI m'am întilnit cu zăbava. 
— Ei, ce veste ne mai aduci de pe la tirg! 
— Ia, nu prea bună! bieţii boişorii mei s'au dus ca pe gura lupului.



  

— Vr'o dihanie a dat peste dinșşii, ori ţi “i-a furat 

cine-va ? 
— Ba “i-am dat eu singur, cu mîna mea, bădiță. 
Apoi spune din capăt toată întimplarea, pe unde-a 

fost şi ce-a pățit: iar la urma urmelor zise: 

— Şi-apoi ce mai atita vorbă lungă, dintr'o pă- 

reche de boi, m'am ales c'o pungă, şi-apoi şi asta 

pute-a pustii, [bădiţă dragă]. 
-— Mă, da drept să-ţi spun, că mare nătărău 

mai eşti! 
— Apoi dă!... bădiţă! păn'aici, toate-aii fost cum 

au fost, da d'acum am prins eu la minte... Numai 

ce folos? 

Cînd e minte, 

Nu'i ce vinde; 

Cînd e brînză, 

Nu bărbînţă. 

laca îți dai şi dumitale punga asta, că ei nam 

ce face cu dinsa. Și te mai rog, pe toţi Dumnezeii, 

să'mi împrumuți măcar odată carul cu boii, s'aduc 
nişte lemne din pădure la nevastă și la copii, că n'aă 
scînteie de foc în vatră, sărmanii! Și-apoi ce-a da 

Dumnezeă cred că nu te-oiă mai supăra. 

— Ptiă! mă! zise frate-săui, după ce l-a lăsat să 

sfirșască. Se vede că Dumnezeii a împlut lumea asta 

cu ce-a putut. lacă'ţi mai dai odată carul, dar asta 

ţi-a fi cea de pe urmă. 
Lui Dănilă atita %-a trebuit. la acum carul cu boii 

frăține-săui şi porneşte. Cum ajunge în pădure, chi- 

teşte un copac care era mai mare, și trage cu ca- 

rul lingă el, și fără să dejuge boii începe a tăia
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copacul, să cadă în car d'odată. Trebi de ale lui 
Dănilă Prepeleac!... Bocăneşte el, cit bocănește, 
cînd pirrr! cade copacul peste car del sfărimă şi 
peste boi de'i ucide! 

— Na! că făcui pacostea ŞI frăține-mei. Ei, ei, 
acum ce'i de tăcut?... Eă cred, că ce'i bine, nu'i 
rau: Dănilă face, Dănilă trebue să desfacă. M& duc 
să văd, n'oiă putea smomi pe frate-mei, să&'mi îm- 
prumute și iapa, să fug apoi cu ea în lume; iar ne- 
vasta şi copiii să'i las în ştirea Celui-de-sus. 

Așa zicînd, porneşte și mergînd prin pădure, s'a 
rătăcit; după multă trudă și buimăceală, în loc să 
iasă la drum, dă de un heleşteii şi văzînd niște i- 
șițe pe apă, svirrr! cu toporul întrînsele, cu chip să 
ucidă vr'una şi s'o ducă peşchiş frăține-săă. Dar li- 
şițele nefiind chioare, nici moarte, aii zburat; topo- 
rul s'a cufundat şi Prepeleac a rămas bătind în 
buze. 

— Mă!... că răă mi-a mai mers astăzi! Ce zi po- 
cită! Se vede că mi-a luat cineva din urmă. 

Apoi dă din umere şi pornește; mai merge el 
cît merge, pănă ce cu mare greu găseşte drumul. 
Apoi o ia la papuc șI hai! hai! hai! hai! ajunge 
în sat la frate-săii, și pe loc cirpeşte o minciună, 
care se potrivea ca nuca în părete. 
— Frate, mai fă'mi bine șI cu iapa, să mîn boii 

de călare! În pădure a plouat grozav şi sa făcut o 
mizgă și un ghețuş, de nu te mai poți [de fel] ţinea 
pe picioare. 

—— Mă! zise frate-săuă, se vede că tu ai fost bun 
de călugărit, iar nu de trăit în lume, să necăjeşti 
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pe oameni şi să chinueşti nevasta şi copiii! Haiti! 
lipseşti dinaintea mea și du-te unde a dus surdu 

roata şi mutul iapa, ca să nu mai aud de numele 

tău! 

— Iapa! Las pe Dănilă! că ştie el unde-a du- 

ce-o: să'şi ia iertăciune de la boi, şi ziua bună de 
la car. Apoi iese pe uşă, pune mîna pe iapă şi pe 

secure şi tunde-o! Cind se trezeşte frate-săi ia 

iapa dacă ai de unde! Prepeleac era tocmai la he- 
leșteul din pădure să caute toporul. Aici, îi trăzni 

în cap lui Dănilă, că el ar fi bun de călugăr, după 

vorbele frăține-său. 
— Am să durez o mînăstire pe pajiştea asta, [de . 

are] să se ducă vestea în lume, zise el. Și de odată 

se şi apucă. Face mai intii o cruce și o înfige în 
pămînt, de însamnă locul. Apoi se duce prin pă- 

dure şi începe a chiti copacii trebuitori: ista'i bun 
de amiînare, cela de tălpi, sta de grinzi, ista de tu- 

murugi, cela de costoroabe, ista de toacă; şi tot 

aşa dondănind el din gură iaca se trezeşte dinain- 

tea lui Cun drac, ce ieşise din iaz. 
— Ce vrei să faci aici, măi omule? 

— Da, nu vezi? 

— Stai, mă, nu te apuca de năzbitii. lazul, locul 

şi pădurea de pe aici sunt ale noastre. 
— Poate'i zice că şi rațele de pe apă sunt ale 

voastre, şi toporul meă din fundul iazului. V'oi în- 

văța eu să puneţi stăpînire pe lucrurile din lume, 
cornoraților. 

Dracul neavind ce'i face, huşștiuliuc! în 1az, şi 

dă de ştire lui Scaraoschi, despre omul lui Dumne-



zei, cu năravul dracului. Ce să facă dracii? Se sfă- 
tuesc între dinşii, şi Scaraoschi, căpitenia dracilor 1), 
găsesce cu cale, să trimeată pe unul din ei, “un burduf 
de bivol, plin cu bani, să'] dee puznicului Dănilă, 
ca să'l poată mătura de acolo. 

— Na-ţi, măi, bani! zise dracul trimes; şi să te 
cărăbăneșşti de aici, că de nu e răă de tine! 

Prepeleac se uită la cruce, se uită la drac șI la 
bani... dă din umere, şi apoi zice: 

— Aveţi noroc, [spurcaţilor,) că'mi sunt mai dragi 
banii de cit puznicia, că vaşi arăta eui vouă! 

Dracul răspunde : 
— Nu te pune în poară, măi omule, cu împă- 

ratul iadului; ci mai ia-ţi bănişorii şi caută'ți de 
treabă. 

Apoi lasă banii şi se întoarce în eleştei, unde 
găseşte pe Scaraoschi tare mihnit pentru pierderea 
unei comori aşa de mari, cu cari ar fi putut dobîndi 
o mulțime de suflete. Prepeleac în acest timp se 
Chitea, cum ar face să vadă banii acasă la dinsul, 

— Bun, zise Dânilă. Nici asta nu se ia din drum, 
Tot miîvăstiri să croieşti, dacă vrei să te bage dracii 
în seamă, sățți vie cu bani de-a gata la picioare şi 
să te faci putred de bogat. 

Pe cind se îngrijea el, cum să ducă banii acasă, 
iaca un alt drac din iaz i se înfăţişează înainte, 
zicîndu-i : 

— Măi omule! Stăpinu-meii s'a răzpîndit: el vrea 
mai întii să ne cercăm puterile, şi apoi să iei banii. 

  

1) În «Conv» : Scaraoschi, talpa iadului.



  

— la acu'i acu, zise Prepeleac în gîndul săi, 
oftînd. Dar este o vorbă: «Tot bogatul mintos şi 

tînărul frumos». Dănilă mai prinse acum la minte. 
— Puterile? Ei, cum şi în ce fel? 

— lată cum: dintruntii, şi dintruntii, care dintre 

noi amîndoi va lua iapa ta în spate şi va încunjura 

iazul de trei ori, fără s'o puie jos şi să se răsufie, 
ai aceluia să fie banii. 

- Şi cum zice, şi umflă dracul iapa în cîrcă şi într'o 

clipă înconjură iazul de trei ori. Prepeleac, văzînd 

atita putere din partea dracului, nu'i prea veni la 

socoteală, dar tot îşi ţinu firea şi zise: 

— Măi, Michiduţă, doar ei te credeam mai tare - 

de cît eşti. Aşa'i că tu ai luat iapa în spate? Însă 
eu ţi-oi lua-o numai între picioare. 

Și îndată se şi azvirle pe iapă și încunjură iazul 

de trei ori, fără să se răsufle. Dracul atunci se miră 

mult de asta, și neavînd ce mai zice, iscodi alta. 
Acum să ne întrecem din fugă, zise el. 

— Măi, Michiduţă ! da cu mine "ţi-ai găsit tu să 
poți tu să te întreci din fugă? 
— D'apoi cu cine? 

— Vină încoace, să'ţi arăt eii cu cine! 

Apoi merge împreună cu dracul în nişte porum- 

brei, unde vede un iepure dormind şi i-l arată.. 
— Vezi tu colo pe cine-va ghemuit jos şi mititel? 
— Văd. 

— Acela “i copilul meu cel mai mic. Aţine-te? 
Și cînd l-oi trezi din somn, să te iei după el. Şi 
odată și strigă: u! ta! na! na! na... 

Atunci iepurele sare, şi dracul după el. Fug ei 

  

.
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cit fug şi de la o vreme dracul pierde urma iepu- 
relui. Până acum toți rideau de Prepeleac, dar acum 
a ajuns să ridă el și de dracul. Pe cînd Dănilă se 
ţinea cu mina de inimă, rizind de prostia dracului, 
iacă şi acesta se înturna gifiind. 

— Mă! da sprinten şi sprințăroi copil mai ai. 
[drept să'ţi spun] ! Cind aproape, aproape să pun mîna 
pe dinsul, i-am perdut urma 1), şi să te duci, duluţă! 

— Samănă tătînă-său, sireicanul, zise Dănilă. Er? 
Mai ai poftă să te întreci şi cu mine? 

—— Ba mai puneţi pofta 'n cui!... Mai bine să 
ne întrecem din trintă, 

— Din triată? Doar de “ţi e greii de viaţă. Mă! 
Tot am auzit din bătrini, că dracii nws proşti; d'a- 
poi cum văd eă, tu numai nu dai în gropi, de prost 
ce ești. Ascultă. Ei am un unchiă bătrin, de 999 
de ani și 52 de săptămîni; și de'l vei putea trinti 
pe dinsul, atunci să te incerci ŞI cu mine, dar cred 
că ţi-a da pe nas! 

Zicînd acestea, porneşte înainte şi face semn dra- 
cului cu mîna să vie după el. În fundul pădurii 
sub nişte stinci, se afla o vizunie de urşi peste care 
dăduse Prepeleac, umblind cîte odată, [ca puznic 
ce se găsea,] după vlăstări sălbatici ŞI după smeură. 
Ajungind ei aproape, Dănilă zise : | 

— lată lăcaşul unchiului meu. Intră în lăuntru ; 
ai să'l găseşti dormind în cenuşă, cu nasul în tă- 
iuni. De vorbit, nu poate vorbi, că măselele ŞI 
dinții "i-ati căzut mai bine de-o mie de ani... 

  

1) În «Conv.»: l-am scăpat,



  

Dracul, cînd n'are ce face, ştiţi ce face... Intră 
înlăuntru şi începe a'şi purta codița cea biîrlgată 

pe la nasul unchiașului. Atîta i-a trebuit lui moş 
Ursilă şi apoi las” pe dînsul! De-odată sare minios 

din birlog, haţ! dracul subsuară şi/l stringe, cu 

atita putere, de era [bietul drac] să'şi dea sufletul, 
şi ochii i-au eşit afară din cap, cît cepele de mari. 

— Na! nu cauţi şi o găseşti, zise Dănilă, care 

privea de departe [vălmăşagul acesta] şi se strica de 

ris. -Dar nu ştiu ce face dracul, că face el ce face 
ŞI, cu mare grei, scapă din labele lui moş Ursilă. 

Dănilă cum vede pe drac scăpat, bun teafăr, se 

face că'l scoate. 

— Ia las, măi omule, las! nu'ţi mai face obraz. 

Dacă ai ştiut că aiun bunicaşa de grobian, pentru 

ce m'ai îndemnat să mă lupt cu el? | 

— Da ce? Nu “ţi-a plăcut? Hai şi cu mine! 
— Cu tine, şi numai cu tine m'oi întrece din 

chiuit; şi care o chiui mai tare, acela să iea banii. 

Bun!... zise Dănilă, în gînd; las că te-oii chiu: 

ei !... Măi, Michiduţă! Ia, chiuie tu întii, să aud 
cum chiui. 

Atunci dracul se crăceşte cun picior la sfințit 

şi cu un altul la răsărit: sapucă |[zdravăn] cu 

miinile de torțile cerului, cască o gură cît o şură 

ŞI cînd chime odată, se cutremură pămîntul, văile 

„răsună, mănile clocotesc şi peştii din ele se spărie ; 
dracii ies afară din iaz cîtă frunză şi iarbă! Şi o 

leacă numai de nu sa risipit bolta cerului. Dănilă 

însă şedea călare pe burdutul cu bani şi ținîndu-şi 

firea; zise:
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— Mă! da numai așa de tare poţi chiui? Eă mai 
nu te-am auzit. Mai chiuie odată! 

Dracul chiuie şi mai grozav. 
— Tot nu te-am auzit. Încă o data! 
Dracul chiwie şi a treia oară, aşa de tare,. de 

credeai că s'a rupt ceva dintr'insul. 
— Acum nu te-am auzit nici atita... Aşa'i ca 

venit şi rîndul mei? 
— Mai așa! 
— Măi, Michiduţă ! cînd oi chiui ei, ai să a- 

surzeşti, şi ati să'ţi sară creerii din cap. Înțelestai 
tu? Însă eu îţi priesc bine, dacă'i vrea să mă asculți. 

— În ce tel? | 
— la săi leg ochii şi urechile c'un ștergar, dacă 

vrei să mai trăieşti. 
— Leagă'mi ce ştii și cu ce ştii, numai să nu mor ! 
Atunci Dănilă leagă strîns, cun ștergar gros, de 

cîlţi, ochii şi urechile dracului, ca la «baba oarba»; 
apoi 1a o drughineaţă groasă, de stejar, în mînă, 
căci cit era de pusnic Dănilă tot mai mult se bi- 
zuia în drughineață de cit în sfinta cruce, şi pic! 
la timpla dracului cea dreaptă, una! 

— Alei! destul! nu mai chiui. 
— Ba, nu! Stăi Sarsailă! tu cum ai chiuit de 

trei ori? — Trosc! și la stînga, una. 
— Va-leu! destul ! 
— Ba nu ii destul. — Şi "i mai trage şi 'n nu- 

mele tatălui, una! 

— Auleo! strigă dracul îngrozitor! Și cu ochii 
legați, cum era, văicărindu-se grozav și zvîrcolindu- 
se ca şarpele, se aruncă în iaz, spunînd lui Sca-



  

raoschi cele întimplate, şi că nu "i de şuguit cu 
vrăjitorul acesta... 

Dănilă însă ofta din grei lingă burduful cu banii 
şi se mai frăminta cu gindul, ce "i de fâcut? Cind 

» iacă al treilea drac i se înfâțișază înainte, c'un buz- 
ă dugan straşnic de mare în mină, pe care îl trinteşte 

ȘI zice: 
— Măi, omule! ia acum să te văd. Cine-a azvirli 

buzduganul ăsta mai tare în sus, ai aceluia să fie 
banii. | 

— Na! Dănilă — zise el în gindul săi — aşa “i 
cai steclito ? — Dar vorba ceea: «Nevoia învaţă 
pe cărăuș». — lan zvirle 7 tu întii, măi dracule! 

Atunci dracul ia buzduganul de coadă, şi cînd îl 
azvirle, se suie aşa de tare, de nu se mai vede: şi 
abia după trei zile şi trei nopți, căzînd jos cu mare 
strășnicie, s'a cufundat în fundul pămîntului, de s'aă 
zguduit temelule lumei! 

Ia azvirle 1] și tu acum, zise dracu îngimfat. 
'L-oi azvirl ei, nu te îngriji; dar scoate 7] 

mai întii la faţa pămintului, cum a fost şi la tine. 
Dracul ascultă și 71 scoate. 
— Haiti! mai repede, mai repede că n'am timp 

de aşteptat. 
— Mai îngădueşte puţin, tartorule, că nu te trag 

copiii de poale. 
Dracul îngăduie, căci n'are încotro. Nu trecu mult 

și ziua se călători. Cerul era limpede şi luceferii 
sclipitori rîdeaii la stele; iară luna scoţind capul de 
după dealuri, se legăna în văzduh, luminind pămiiitul: 

— Da nu ”] mai azvirli, omule? 
N
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— Ba am să 7 azvirl de-acum; dar îți spun în- 
nainte, să te ştergi pe bot despre dinsul. 

— De ce? 
— laca, de ce: vezi tu colo în lună niște pete ? 
— Le văd. 
— Acolo “s frații mei din aceea lume. Și Doamne, 

mare nevoie mai au de fier, pentru poteovit caii, Uită-te 
bine şi vezi, cum îmi fac semn cu mina, să le dai 
buzduganul ista. Și-o dată ȘI pune mina pe dinsul. 

— Stăi, nepriceputule, că buzduganul ista îl avem 
(lăsat) moştenire de la strămoșul nostru şi nu *] pu- 
tem da nici pentru toată lumea; ŞI odată "i şi zmun- 
ceşte buzduganul din mină şi fuga cu el în iaz, 
spunînd lui Scaraoschi, ce era să pățească, cu buz- 
duganul. Atunci Scaraoschi, îngrijit şi mînios gro- 
zav, chiemă înaintea sa toată drăcimea și bătu din 
picior, strigînd: 

—— Acum, [in clipă,] să se aleagă unul dintre voi, 
care să meargă şi să afurisească pe acest proclet 
ŞI vrăjmaș cumplit. 

Pe loc şi vine unul înaintea sa, tremurind. 
— Să trăiţi, Mirşăvia voastră! Eu mă duc să în- 

deplinesc nelegiuita voastră poruncă. 
— Mergi! şi dacă ['i fi meşter ŞI] "i izbuti să ştii 

cam să te fac mai mare. 
Atunci dracul porneşte c'o falcă 'n cer ŞI cu una 

în pămint, și într'o clipă şi ajunge la puznicul Dănilă. 
— Măi omule, zise dracul. Tu, cu şmichiriile tale, 

a-i turhurat toată drăcimea; da acuși am să te vir şi 
ei în toate grozile morţii. Hai să ne blestemăm, şi 
care dintre noi [amîndoi] o fi mai meșter, acela să



  

iee banii! Și-o dată şi 'mcepe dracul a boscorodi 

din gură şi a descînta, că nu ştiă ce face, de "i poc- 
neşte lui Dănilă un ochi din cap. Săracul Prepe- 

leac! Se vede că 1-a fost scris, tot elsă răsplătească 
şi păcatele iepei frăţine-său, ale caprei, ale gînsa- 

cului logodit și ale boilor ucişi în pădure. Pe semne 

blestematul giștelor văduvite l-a ajuns, sărmanul ! 

Doamne! Multe mai are de pătimit un puznic 
[adevărat,] cînd se depărtează d= poftele lumești şi 

se gîndeşte la tapte bune!... Prepeleac puznicul se 

stncase acum de tot cu dracul... Şi apoi ce este 
mai gingaş de cit ochiul? — Dănilă crăpa de du- 

rere, dar ori cît îl durea de tare, el tot îşi ţinu inima. 
cu dinți, şi zise: 

— Nu mă sparii tu cu de-al de aste, demon spur- 

cat, ce eşti. Am să te fac să "ţi muşti miinele și 
să mă pomeneşti în toată viața ta. 

— Dă, dă, nu mai dondăni atita din gură, şi blas- 
tămă şi tu acum, [să te văd cît eşti de meșter.] 

— Ai să ei burduful cu banii în spate şi-al să 
mergi la casa mea, căci blăstâmurile părintești nu's 
la mine. Înţeles'ai? 

Și cum zice, încalecă şi Dănilă pe burduf; iară 
dracu “i umflă în spate şi zboară iute ca gîndul, 

la casa lui: Dănilă Prepeleac. Copiii şi nevasta 
lui, cînd ati văzut un bivol sburind pe sus, ai rupt'o 

de iugă, [înspăimiîntaţi.] Dănilă însă, a început a'i 

stnga pe nume, şi ei cunoscînd glasul lui, sai oprit. 
— Dragii tatei băieţi! Ian veniţi încoace. şi adu- 

ceţi cu voi și blăstămurile părintești, ragila și piep- 
tenii. de pieptănat cîlți!



  

Băieții încep a curge toți, [care din cotro,] cu 
blăstămurile părintești în mînă. Îi venise acum Și lui 
Dănilă apa la moară. 

— Puneţi mîna, copii, pe Jupînul ista, ŞI începeţi 
al blăstăma cum îţi şti voi mai bine, ca să” placă 
şi dumisale... | 

Atunci, lasă pe copii, că şi dracul fuge de din-. 
şii. Au tăbărit cu toţii pe dînsul ŞI l-au schingiuit 
după placul lui Dănilă. Şi-a început dracul a țipa 
dt îi lua gura; şi scăpînd cu mare greii din mîinile 
lor, [hîrșcîit și] stilcit, cum era a lăsat şi bani şi tot, 
ȘI sa dus pe urlați, după ceilalți. 

lară Dănilă Prepeleac, ne mai fiind supărat de 
„ Dimene şi scăpind acum de-asupra nevoei, a mîn- 

cat şi a băut şi s'a destătat pănă la adinci bătri- 
neţe,  văzindu'și pe fii fiilor săi împrejurul mes€i 
sale.
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Punguţa cu doi bani!) . 

Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o 
găină și moşneagul un cucoş; găina babei se oua - 
de cite două ori pe fie-care zi, şi baba mînca o. 
mulțime de ouă, iar moșneagului nui da nici unul. 
Moşneagul, întro zi, pierdu răbdarea şi zise : 
— Măi babă, mănînci ca în tirgul lui Cremene. 

la dă'mi şi mie nişte ouă, ca să'mi prind potta 
măcar. 

— Da, cum nu, zise baba, care era foarte zgîr- 
cită. Dacă ai poftă de ouă, bate şi tu cucoşul tăă 
să facă ouă, şii mînca; eii aşa am bătut găina, și 
lacătă-o cum se ouă. 

Moşneagul pofticios şi hapsin, se ia după gura 
babei, şi de ciudă, prinde .[iute şi de grabă] cucoşul 
şi dă o bătaie bună, zicînd: 

— Na! ori te ouă ori du-te de la gura mea, ca 
să nu mai strici mîncarea de geaba. 

Cucoșul, cum scapă din mîinile moşneagului, tugi



  

de acasă şi umbla pe drumuri, [bezmetec.] Și cum 
mergea el pe un drum, numai iată că găseşte o pun- 
guţă cu doi bani. Și cum o găseşte o şi ia în 
clonţ, şi se întoarnă cu dinsa înapoi, spre casa moş- 
neagului. Pe drum întilneşte o trăsură cun boier 
și cu nişte cucoane. Boierul se uită cu băgare de 
seamă la cucoş, vede în clonţu'i pungulița și zice 
vezeteului : 

— Măi! ia dă-te jos şi vezi ce are cucoșul cela 
în plisc? 

Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei, şi c'un 
fel de meșteșug, prinde cocoşul, Şi luînduii punguța 
din clonţ, o dă boierului.!) Boierul o ia fără păsare, 
o pune în buzunar și porneşte cu trăsura înainte. 
Cucoşul supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după 
trăsură, spuind neîncetat: 

Cucurigu ! boieri mari, 
Daţi punguţa cu doi bani! 

Boierul înciudat, cînd ajunge în dreptul unei fîn- 
tîni, zice vezeteului: | 
— Mă! ia cucoşul ist obraznic şil dă în. fîntîna 

ceea. 
Vezeteul iarăşi se dă jos din capra trăsurei, prinde 

iarăși cocoşul şi] azvirle în fîntînă. Cocoşul văzînd 
această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la 
apă: şi 'nghite, înghite pănă ce înghite el toată apa 
din fîntină.... Apoi zboară de-acolo afară ŞI iarăşi se 
ia în urma trăsurei, zicînd: 

  

1) Proposiţia întreagă a fost refăcută fie de Creangă fie de edi- 
torii săi ulteriori, căci diferă esenţial de textul «Convorbirilor».



Cucoşul însă mergea țanțoş, iar păsările după din- 

sul; şi merge el cît merge, pănă ce ajunge acasă la 
moșneag, şi de pe la poartă începe a cînta: cucu- 
rigu!!! cucunigu!!! 

Moşneagul cum aude glasul cucoşului, ese din 

casă cu bucurie; şi cînd își aruncă ochii spre poartă, 
ce să vadă?! Cucoşul său era ceva de speriat! E- 

lefantul ţi se părea purece pe lingă acest cucoş: şi 

apoi în urma lui veneau cîrduri nenumărate de pă- 

sări, care de care mai frumoase, mai cucuete şi mai 

boghete. Moşneagul văzind pe cucoşul săi aşa de 

mare şi de greoi, [şi înconjurat de atita amar de 

galițe,] i-a deschis poarta. Atunci cucoşul ra zis: 

— Stăpîne! aşterne un ţol aici, în mijlocul ogrăzii. 

Moşneagul, iute, ca un prisnel, aşterne ţolul. Cu- 

coșul atunci se așază pe ol, scutură puternic din 

aripi, şi îndată se umple ograda şi livada moșnea- 
ului, pe lingă pasări, şi de cirezi de vite: iară pe 

ţol toarnă o movilă de galbeni, cari strălucea la 

soare, de'ţi luau ochii! Moşneagul văzind aceste 
mari bogății, nu ştia ce să facă de bucunie, săru- 

tînd merei cucoşul şi dezmerdîndu!l. 
Atunci iacă și baba venea, nu ştii de unde; şi 

cînd a văzut unele ca acestea, numa'i sclipeai |rău- 

tăcioasei] ochii în cap şi pleznea de ciudă. 
— Moşnege, zice ea, |[ruşinată]. Dă'mi şi mie nişte 

galbeni ! 

— Ba puneţi pofta'n cui, măi babă. Cind "ţi-am 

cerut ouă, ştii ce "mi-ai răspuns? — Bate acum şi 

tu găina, să'ți aducă galbeni; caşa am bătut ei 
cucoşul, ştii tu din a cui pricină]... şi iată ce 'mi-a adus!



Atunci baba se duce în poiată, găbueşte găina, 
o apucă de coadă şi o ia la bătaie, de'ţi venea să'i 
plingi de milă! Biata găină, cum scapă din miinele 
babei, fuge pe drumuri. ȘI cum mergea pe drum, 
găseşte şi ea o mărgică, şi-o înghite; apoi repede 
se întoarce acasă la babă, şi începe de pe la poartă: 
cot, cot, cotcodac !! — Baba iese cu bucurie înaintea 
găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lingă 
babă, şi se pune pe cuibar; şi după vr'un ceas de 
şedere, sare de pe cuibar, cotcodăcind. Baba atunci 
se duce cu fuga să afle ce i-a făcut găina... Și 
cînd se uită în cuibar, ce să vadă ? — Găina se ouase 
o mărgică !.. Baba, cînd vede că 'şi-a bătut găina 
joc de dinsa, o prinde şo bate, șo bate, păn'o 
oimoară în bătaie! Și așa, baba cea [sgircită şi] ne- 
bună a rămas de tot săracă, pită pămîntului. De 
acu a mai mînca și răbdări prăjite, în loc de ouă; 
că bine "şi-a tăcut ris de găină, şi a ucis'o fără săi 
fie vinovată cu nimica, sărmana ! 

Moşneagul însă era foarte bogat; el 'şi-a făcut 
case mari și grădini frumoase, şi trăia foarte bine. 
Pe babă, [de milă.] a puso găinăriţă ; iar pe cucoș 
îl purta în toate părțile după dînsul, cu salbă de 
aur la git şi încălțat cu ciuboțele galbene şi cu 
pinteni la călciie, de ţi se părea căi un irod de 
cei frumoși, iar nu cucoș, de făcut cu borş. 

CR EANGĂ.— OPERE COMPLECTE. 13
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Povestea Porcului !) - 

Ci-că era odată o babă şi-un moșneag: moş- 
neagul de o sută de ani şi baba de nouăzeci; şi 

amindoi bătrînii aceştia erau albi ca iarna şi po- 
somoriți ca vremea cea rea, din pricină că n'aveaui 
copii. Și Doamne! tare mai erau doriţi să aibă 
măcar unul, căci cit era ziulica și noaptea de mare, 
şedeaii singurei, cuc, şi le ţiuia urechile de urit ce 
le era. Și-apoi, pe lingă toate acestea, nici vro 
scofală mare nu era de dinşii: un bordei ca vai 
de el, niște ţoale rupte, aşternute pe lăiți, şi atita 
era tot. Ba de la o vreme încoace, uritul îi mînca 
şi mai tare, căci țipenie de om nu le deschidea 
uşa ; par'că erau bolnavi de ciumă, sărmanii! 

In una din zile, baba oftă din grei și zise moş- 
neagului : «Doamne, moşnege, Doamne! De cînd 
suntem noi, încă nu ne-a zis nimeni tată și mamă! 
Oare nu'i păcat de Dumnezei, că mai trăim noi 
pe lumea asta? Căci la casa fără copii, nu cred că 
mai este vr'un Doamne-ajută !



— Apoi dă, măi babă, ce putem noi face înain- 
tea lui Dumnezeu ? 
— Aşa este, moşnege, văd bine; dar pănă la 

una- alta, ştii ce-am gindit eu astă- poapte ? 
— Ştiă, măi babă, dacă mii spune. 
— la miine dimineață, cum s'a amiji de ziuă, să 

te scoli și să apuci încotro”i vedea cu ochii; 
ŞI ce ţi-a ieși înainte, întii şi 'ntii, dar a fi om, da 
şarpe, dar în sfirşit ori-ce altă jivină a fi, pune-o 
în traistă și-o adă acasă: vom creşte-o şi noi cum 
vom putea, şi acela să fie copilul nostru. 

Moșneagul, sătul şi el de atîta singurătate ŞI dorit 
să aibă copii, se scoală a doua zi des- -dimineaţă, 
îşi ia traista în băț şi face cum i-a zis baba... Por- 
neşte el şi se duce tot înainte pe nişte pongare, 
pănă ce dă peste un bulhac. Și numai iacă ce 
vede în bulhac o scroafă cu doi-spre- zece purcei, 
cari şedeau tologiţi în glod şi se păleau la soare. 
Scroafa, cum vede pe moşneag: că vine asupra ei, 
îndată începe a grohăi, o rupe de fugă, şi purceii 
după dînsa. Numai unul care era. mai. ogirjit, mai 
răpănos şi mai răpciugos, neputînd eşi din glod, 
rămase pe loc. 

Moşneagul de grabă îl prinde, îl bagă în traistă, 
aşa plin de glod Îşi de alte podoabe]... cum era, şi 
pornește cu dinsul spre casă. 

— Slavă ţie, Doamne! zise moşneagul, că pot să duc 
ŞI babei mele o miîngiiere !... Mai ştii ei!... Poate 
ori Dumnezeu ori dracul "i-a dat în gînd, [ieri noapte] 
de una ca asta. Şi cum ajunge acasă, zice: laca, 
măi băbuşcă, ce [odor] ţi-am adus ei! [Numai să'ţi



trăiască!] Un băiat ochios, sprîncenat şi frumuşel, de 

nu se mai poate! [Îţi seamănă ție, ruptă bucăţică!..] 

Acum pune de lăutoare și grijeşte”l cum știi tu că 

se gnjesc băieţii, că după cum vezi, îi cam colbăit, 
mititelul !... 

— Moşnege, moşnege! zise baba, nu ride: că şi 

aista'i făptura lui Dumnezeă, ca şi noi... [Ba poate 

ŞI mai nevinovat, sărmanul!] 

Apoi, sprintenă ca o copilă, face degrabă leşie, 

pregăteşte de scăldătoare, şi fiind-că ştia bine treaba 

moşitului, luă purcelul, îl scaldă, îl trage frumuşel 

cu untură din opaieţ pe la toate încheieturile, îl 

stringe de nas şi| sumuţă, ca să nu se deoache, odo- . 

rul! Apoi îl piaptănă şil grijeşte aşa de bine, că, 

peste cite-va zile, îl scoate din boală; și cu tărițe, 

cu cojițe, purcelul începe a se înfiripa şi a creşte 
văzînd cu ochii, de "ţi era mai mare dragu să te 
uiţi la el... lară baba nu ştia ce să mai facă de bucu- 
re, că are un băiat aşa [de chipos], de hazliă, de 

gras [şi învălit] ca un pepene. Săâ'i f zis toată lumea 

că'i urit şi obraznic, ea ţinea una şi bună: că bă- 
iat ca băiatul ei, nu mai este altul! Numai de un 

lucru era baba cu inima jignită: că nu putea să le 
zică tată şi mamă. 

„ Intruna din zile, moşneagul voiește a merge la 
tirg să mai cumpere cite ceva. 

Moşnege, zise baba, nu uita să aduci şi nişte roş- 
cove pentru ist băiet, că tare a fi dorit, mititelu! 

— Bine, măi babă.—Dar în gindul săi : Da mîn- 

ca-lar brînca să'l mănînce, surlă, că mult mă mai 
înăduş cu dinsul! De-am avea piine și sare pentru



noi, da nu să] mai îndop şi pe dinsul cu bunătăți.., 
Cînd m'aşi potrivi eii babei, la toate cele, apoi a'şi 
lua cîmpii !—În sfirşit, moşneagul se duce la tîrg, 
trguieşte el ce are de tirguit şi cînd vine acasă, 
baba îl întreabă, ca totdauna: 
— Ei, moşnege, ce mai ştii de pe la tirg? 
— Ce să ştii, măi babă? Ia nu prea bune veşti: 

împăratul vrea să'şi mărite fata. 
-— ȘI asta”i veste rea, moşnege ? 
— D'apoi îngăduieşte puţin, măi babă, că nu” 

numai atita: că de ce-am auzit ei, mi sa suit pă- 
rul în virtul capului. Și cînd “ţi-oi spune pănă la 
sfirşit, cred că ţi sa încrăncina şi ţie carnea pe tine. 
— Dar de ce, moşnege? Vai de mine! 
— D'apoi iaca de ce, măi babă, ascultă: Împă- 

ratul a dat de ştire, prin crainicii săi, în toată iu- 
mea : că cine s'a afla să'i facă, de la casa ace- 
luia şi pănă la curţile împărăteşti, un pod de 
aur pardosit cu pietre scumpe, şi fel, de tel de co- 
paci, pe de-o parte şi pe de alta, şi în copaci să 
cînte tot felul de păsări, care nu se maiaflă pe lu- 
mea asta, aceluia îi dă fata; ba ci-că'i mai dă ŞI 
jumătate din împărăţia lui. lară“'cine sa bizui să 
vie ca s'o ceară de nevastă, şi n'a izbuti să facă po- 
dul, aşa cum “ţi-am spus, aceluia pe loc îi şi taie 
capul. Şi ci-că, pănă acum, o mulțime. de feciori de 
crai şi de împărați, cine ştie de pe unde ai venit, 
ŞI nici unul din ei n'a fâcut nici o ispravă; şi îm- 
păratul, după cum s'a hotărit, pe toţi “i-a tăiat, fără 
cruțare, de le plinge lumea de milă! Apoi, măi



  

babă, ce zici? bune vești sunt acestea ? Ba şi îm- 
păratul ci-că s'a bolnăvit de supărare... 

— Oi! moşnege, of! boala împăraţilor e ca să- 

nătatea noastră! Numai despre teţii de impărat, ce 
'mi-ai spus, mi se rupe inima din mine, că mare 

jale și alean or fi mai ducind mamele lor pentru 
dînșii! Mai bine că al nostru nu poate vorbi, şi nu'l 

duce capul, [ca pe alții] la atitea iznoave. 

— Bune's și acestea, măi babă; da bună ar fi şi 
aceea, cînd ar avea cine-va un fecior, care să facă 

podul şi să ia pe fata împăratului, că ştiă c'ar în- 

căleca pe nevoie şi, Doamne! mare slavă ar mai 
dobîndi în lume! | 

Cind vorbeau bătrinii, purcelul şedea în culcuş, 

[intr'un cotlon] sub vatră, cu ritul în sus; şi uitîn- 

du-se ţintă în ochii lor, asculta ce spun ei şi nu- 
mai putnea din cînd în cînd. Și cum sfătuiati bă- 
trîni, ei între ei, despre acestea, numai iacă se 

aude sub vatră: «Tată şi mamă! ei îl fac.» Baba 

atunci a amețit de bucurie; moșneagul, însă, gîn- 

dind căi ucigă'l crucea, sa speriat; şi uimit, se 
uită prin bordei, în toate părțile, să vadă de unde 
a eşit acel glas; dar nevăzînd pe nimeni, şi-a mai 
venit în sine. Însă godacul iar a strigat: 

— Tată, nu te înfricoșa, că eti sunt!... Ci trezeşte 
pe mama, şi du-te la împăratul de'i spune, că eu 
îi fac podul.: 

— Moșneagul atunci zise ingăimat:—D'apoi ai să”l 
poți face, dragul tatei?! 

— Despre asta n'ai grije, tată, că eşti cu mine... 
Numai, du-te şi vestește împăratului ce am spus ei !



Baba atunci, venindu-și în sine, sărută băiatul 
Şi zice: 

— Dragul mamei, drag! Nu'ţi pune capul în pri- 
mejdie! Și pe noi să ne laşi, tocmai acum, străini, 
cu inima arsă şi fără nici un sprijin! 

— Nu te îngriji, mâmucă, [de fel; că trăind ŞI 
ne murind,] ai să vezi cine sunt eă. 

Atunci moșneagul ne mai avind ce zice, îşi piap- 
tănă barba frumos, ia toiagul bătrineţelor în mînă, 
apoi iese din casă şi porneşte spre împărăție; şi 
cum ajunge în tirg, se duce cu pieptul deschis drept 
la palatul împăratului. Un străjer, cum vede pe moş- 
neag că stă pe acolo, îl întreabă: 
— Dar ce vrei, moşule? 
— la am treabă la împăratul; feciorul meă se 

prinde că i-a face. podul. 
Străjerul, ştiind porunca, nu mai lungeşte vorba, 

ci iea moşneagul şil duce înaintea împăratului, Îm- 
păratul văzînd pe moșneag, îl întreabă: 
— Ce voeşti de la mine, moşule? 
— Să trăiţi mulţi ani cu bine, luminate şi prea 

puternice împărate! Feciorul mei, [auzind că aveţi 
fată de măritat,] m'a trimis, din partea lui, ca să aduc 
la cunoştinţa Măriei-Voastre,—că el, ci-că, poate să 
vă. facă podul. 

— Dacă poate, facăl, moşule; şi atunci fata 
ŞI Jumătate din împărăția mea ale lui să fie. 
lar de nu, atunci... poateii fi auzit ce-ati pățit alţii, 

„mai de viţă de cit dînsul? Dacă te prinzi aşa, apoi 
mergi de'ţi adă feciorul încoace. Iară de nu, cau- 
tă”ți de drum şi nu- umbla cu gărgăuni în cap.



  

Moşneagul, auzind acestea chiar din gura împă- 

ratului, se pleacă pănă la pămînt; apoi iese şi por- 

neşte spre casă, ca să'şi aducă feciorul. Şi cum a- 
junge acasă, spune fecioru-săi, ce a zis împăratul. 

Purcelul atunci plin de bucurie, începe a zburda 

prin bordei, dă un ropot pe sub lăiți, mai răstoarnă 
cîte-va oale cu ritul, şi zice: 

— Haidem, tătucă, să mă vadă împăratul ! 

Baba atunci, începe a se boci şi a zice: 
— Se vede că es nu mai am parte în lumea asta 

de nimica! Pănă acum m'am chinuit de l-am cres- 

cut și l-am scos din toată nevoia; şi acum... parcă 

văd cam să rămîn fără de dinsul! Și tot bocind. 
ea, o apucă leşin de supărare. 

lar moşneagul, de cuvînt; pune cuşma pe cap,o 

îndeasă pe urechi, îşi ia toiagul în mînă, iese din 
casă şi zice: 

— Hai cu tata, băiete, s'aducem noră mine-ta! 

* Purcelul atunci, de bucurie, mai dă un ropot pe 

sub laiți, apoi se ia după moșneag, şi cit colea, 

mergea în urma lui, grohămnd şi mușluind pe jos, 

cum e treaba porcului. Abia ajung ei la porțile pa- 
latului împărătesc, şi străjerii, cum îi văd, încep a 

se uita unul la altul și a bufni de ris. 

— Da ce'i aceasta, moşule? zise unul din ei. : 

— D'apoi acesta mi-e feciorul, care se prinde ca 
face podul împăratului. 

— Doamne, moşule, Doamne! multă minte îţi mai 

trebue, zise un străjer bătrîn ; se vede că ţi-ai urit zilele ! 

— Apoi dă, ceea ce'i scris omului, în frunte:i 

este pus; şi tot de o moarte are să moară cine-va.



  

— Dumnea-ta moşșule, cum vedem noi, cauţi 
pricină, ziua mieaza mare, cu lumînarea, ziseră 
străjerii. | 

— D'apoi asta nu vă priveşte pe d-voastră; ia 
mai bine păziți-vă gura şi daţi de ştire împăratului 
cam venit noi, răspunse moşneagul. 

Străjerii atunci se uită [lung] unul la altul, şi strîng: 
din umere;... apoi unul din ei, vesteşte împăratului 
despre venirea noilor peţitori: moşneagul cu purcelul 
său !... Atunci împăratul îi cheamă 'naintea sa. Moş- 
neagul cum intră, se pleacă pănă la pămînt şi stă la 
ușă, zmerit. ară purcelul călcă înainte pe covoare, 
grohăind, şi începu a mușlui prin casă. 

Atunci împăratul, văzînd aşa mare obrăznicie, pe 
de-o parte i-a venit a ride, iar pe de alta, se tul- 
bură grozav, și zise : 

— Da bine, moşnege, cînd ai venit în cela rind, 
parcă erai în toată mintea; dar acuma unde te vi- 
sezi de umbli cu porci după tine? Şi cine te-a pus 

- la cale să mă iei, tocmai pe mine, în bătae de Joc ?! 
— Ferească Dumnezeii, înălțate împărate, să cu- 

get eu, om bătrîn, la una ca asta! D'apoi să avem 
iertare, Luminarea-Voastră, că acesta mii flăcăul, 
despre care vam spus mai dăună-zi, că m'a trimis 
la Măria-Voastră, dacă vă mai aduceți aminte. 
_— Şi el are să'mi facă podul? 
— D'apoi aşa nădăjduim în Dumnezei, că chiar 

el, Măria-Ta! . 
— Hai! ia'ţi porcul de aici şi ieşi afară. Şi dacă 

pină mine de dimineață n'a fi podul gata, moşnege, 
are săţi stee capul unde'ţi stai tălpile, înţelesu-m'a:?



— Milostiv este Cel-de-sus, Măria-voastră. lară 

dacă s'a intimpla, — să nu bânuiţi puternice îm- 

părate, — dupe dorința Luminărei-Voastre, apoi 
atunci să ne trimeteţi copila acasă. Și zicind aceste, 

se pleacă după obicei, își iea purcelul, iese şi por- 

neşte spre casă, urmat de ciţi-va ostaşi, în paza că- 

rora "l-a dat împaratul pănă a doua zi, ca să vadă ce 

poate fi una ca asta ?... Căci multă vorbă, mult rîs 
ŞI mare nedumerire se mai făcuse la palat și în 

toate părțile despre o ast-fel de batjocură ne mai 
pomenită. 

ȘI, către seară, ajungind moșneagul și cu purce- 
lul acasă, pe babă o și apucă un tremur, de spaimă, 

ŞI începu a se văicăra şi a zice: 

— Vai de mine, moşnege! da ce foc mi-ai adus 
la casă?! Me ostaşi îmi trebuiesc? 

— Incă mai ai gură să întrebi? Acestea-s fap- 
tele tale.: m'am luat după capul tău cel sec; și 

m'am dus pe coclauri să'ţi aduc, [sanchi,] copii de 

„suflet. Şi acum iaca în ce chichion am intrat! Că 
nam adus eă ostașii, ci ei m'au adus pe mine. Şi 

capul mei, se vede că pănă mine dimineaţă "i-a 
fost scris să mai stee unde stă! Purcelul însă, um- 

bla muşluind prin casă, după mincare, și nici grijă 

navea despre încurcala ce făcuse. Moșnegii s'aă 

ciondănit cît s'a mai ciondănit şi, cît eraă ei de 
îngrijiţi, despre ziuă, aii adormit. Iară purcelul atunci 

sa suit binişor pe laiţă, a spart o fereastră de băr- 

dăhan, şi suflind odată din nări, s'aii făcut ca două 

suluri de foc, de la bordeiul moşneagului, care acum. 

nu mai era bordei, și pănă la palatul împăratului.



Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. 
lară bordeiul moșneagului se prefăcuse întrun pa- 
lat mult mai strălucitor de cit al împărătului! Și 
de-o dată, baba şi moşneagul se trezesc îmbrăcaţi 
în porfiră împărătească, şi toate bunătăţile - de pe 
lume erai acum în palaturile lor. lară purcelul 
zburda şi se tologea numai pe covoare, în toate 
părțile. 

Tot în acea vreme, și la împărăție straşnică zvoană 
sa făcut; şi îosuşi împăratul cu sfetnicii săi, vă- 
zînd această mare minune, grozav sati spăniet ! Și 
temîndu-se împăratul să nu i-se întimple ceva de 
rău, a făcut sfat şi a găsit cu cale să dea fata după 
feciorul moşneagului, şi de îndată a şi trimiso. Căci 
ŞI împăratul, cît era de împărat, le dăduse acum 
toate pe una, și nici măcar aceea nu era bună: frica ! 

Nuntă n'a mai făcut, căci cu cine era s'o facă? 
Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, "i-a 
plăcut palaturile şi socrii. lar cînd a dat cu ochii 
de mire, pe loc a încremenit! dar mai pe urmă, 
stringind ea din umere, a zis (în inima sa :] 

— Dacă aşa ai vrut cu mine părinții şi Dumne- 
zei, apoi așa să rămie! Și sa şi apucat de gos- 
podărie. 

Purcelul toată ziua muşluia prin casă, după obi- 
ceiul săi; iară noaptea, la culcare, lepăda pielea 
cea de porc, şi răminea un fecior de împărat, foarte 
frumos ! Și n'a trecut mult, și nevasta lui sa de- 
prins cu dinsul, de nui mai era acum aşa de urit, 
ca dintii. 

La vr'o săptămînă, două, tinăra împărăteasă, [cu-



prinsă de dor], sa dus să'şi mai vadă părinţii ; iară 

pe bărbat "la lăsat acasă, căci nui da mina să 

iasă cu diînsul... Părinţii, cum ai văzut'o, s'au bu- 

curat cu bucurie mare; şi întrebind'o despre gos- 
podărie şi bărbat, ea'a spus tot ce ştia. Atunci îm- 

păratul a inceput s'o sfătuiască, zicînd : 

— Draga tatei! Să nu cum-va să te împingă pă- 
catul, să'i faci vr'un neajuns, ca să nu păţeşti vre-o 

nenorocire ! Căci după cum văd eu, omul acesta, 

saii ce-a fi el, are mare putere. Şi trebue să fie 

ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce a 

făcut lucruri peste puterea omenească. 

După aceasta, aii eșit amîndouă împărătesele în . 

grădină ca să se plhmbe. Și aici, mama sfătui pe 
fată cu totul al-fel: 
— Draga mamei, ce fel de viaţă ai să mai duci 

tu, dacă nu poţi ieşi în lume cu bărbatul tău? Eu 

te sfătuesc aşa”: să potriveşti totdauna să: fie foc 
zdravăn în sobă : şi cînd a adormi bărbatu-tăii, să 

iei pielea cea de porc şi s'o dai în foc, ca să ardă, 

şi atunci ai să te mintui de dinsa! 

— Că bine zici, mamă; iaca mie nu "mi-a venit 

în cap de una ca asta... 

Și cum s'a întors împărăteasa cea tinără a casă, 

a și poruncit să'i facă un foc bun în sobă. Și cînd 
dormea bărbatu-său mai bine, ea a luat pielea cea 

de porc, de unde o punea el, şi a dato pe foc! 

Atunci perii de pe dinsa ai început a pirii și pielea a 
stirii [prefăcîndu-se în cioric ars şi apoi în scrum;] şi 

s'a făcut în casă o duhoare așa de grozavă, încit băr- 

batul pe loc s'a trezit înspăimintat, a sărit drept în



picioare şi s'a uitat cu jale în sobă! Și cînd a vă- 
zut această mare nenorocire, a lăcrimat, zicînd : 

— Alei! femee nepricepută! Ce-ai făcut!? De 
te-a învățat cine-va, rău "ţi-a priit; iară de-ai făcut'o 
din capul tăi, răă cap ai avut! 

Atunci ea de odată s'a văzut încinsă peste mijloc, 
cu un cerc zdravăn de fier. lar bărbatu-săt “i-a zis: 
— Cînd voi pune eă mîna mea cea dreaptă pe 

mijlocul tăă, atunci să pleznească cercul acesta, şi 
numai atunci să se nască pruncul din tine, pentru 
că ai ascultat de sfaturile altora, de ai nenorocit şi 
căzăturile ieste de bătrîni, m/'ai nenorocit şi pe mine 
și pe tine de odată. Și dacă vei avea cînd-va ne- 
voe de mine, atunci să ştii, că mă chiamă Făt-Fru- 
mos, şi să mă cauţi la Minăstirea-de-Tămie. 

Cum a sfirşit de zis aceste, de odată s'a stirnit 
un vînt năprazaic, și venind un virtej înfricoşat, a 
ridicat pe ginerile împăratului în sus, şi sa făcut 
nevăzut. Atunci podul cel minunat îndată s'a stricat ŞI 
s'a mistuit, de nu se știe ce s'a făcut; iară palatul în 
care şedea moșnegii şi cu nora, cu toate bogăţiile 
şi podoabele din el sa schimbat iarăşi în sărăcă- 
ctosul bordei al moșneagului, de mai înainte. Atunci 
bătrinii, văzînd astă mare nenorocire. şi pe nora lor 
în așa hal, ati început a o mustra, cu lacrămile în 
ochi, şi a-i zice cu asprime, să se ducă unde ştie, 
că ei nai cu ce so ţie. 

Ea, văzindu-se acum așa. de nenorocită șI horop- 
sită, ce să facă şi încotro s'apuce ? Să se ducă la 
părinți? — se temea de asprimea tată-săui şi de 
defăimarea oamenilor; să rămie pe loc? — nu



avea cele trebmtoare şi "i era lehamite de mus- 
trările socrilor. În sfirşit, sa hotărit a se duce 

în toată lumea să'şi caute bărbatul. Și hotărîndu-se 

ast-fel, a zis: Doamne-ajută! Și a pornit încotro a 

văzut cu ochii. Și a mers ea, a mers tot înainte 

prin pustiuri, un an de zile, pînă ce-a ajuns într'un 
loc sălbatec şi cu totul necunoscut. Și: aici văzînd 

o căsuță tupilată şi acoperită cu muşchi, care măr- 

turisea despre vechimea ei, a bătutla poartă. Atunci 

se aude din lăuntru un glas de femee bătrină, zicînd: 

— Cineii acolo ? 

— Eu sunt, un drumeţ rătăcit. 

— De eşti om bun, aproape de chilioara mea; 

iară de eşti om ră, departe de pe locurile acestea, 

că am o cățea cu dinții de oţel, şi de i-oiă da dru- 
mul, te face mii de fărime! 

— Om bun, măicuţă! 

Atunci 1 se deschide poarta şi drumeața intră în 

lăuntru. | 

— Da ce vint te-a adus şi cum ai putut răsbate 
prin aceste locuri, [femee, hăi?!] Că pasăre măiastră 

nu vine pe aici, necum om pămiîntean. 

Atunci drumeaţa a oftat din grei şi a zis: 
— la păcatele mele mau adus, măicuţă. Caut 

Mănăstirea-de-Tămiie şi nu ştii în care parte a lu- 
mei se află! 

— Se vede că tot mai ai o leacă de noroc, de-ai 

nemerit tocmai la mine.Ei sunt sfinta Miercuri, de'i 
fi auzit de numele mei. 

— De nume am auzit, măicuţă, dar că te afli în 
lumea asta, nici prin cap nu mi-a trecut vre-odată.



— Vezi? Tot de noroc să se plingă omul! 
Apoi sfinta Miercuri a strigat odată cu glas pu- 

ternic, şi pe loc s'au adunat toate jivinile din îm- 
părăția ei; și întrebîndu-le despre Minăstirea-de- 
Tămiie, au răspuns toate de-odată, că nici n'a au- 
zit măcar pomenindu-se de numele ei, Sfinta Mier- 
Curi auzind aceasta, s'a arătat cu mare părere de rău; 
dar neavînd nici o putere, a dat drumeței un corn 
de prescură şi un păhăruţ de vin, ca să'i fie pen- 
tru hrană, la drum ; ŞI i-a mai dat încă o furcă de 
aur, care torcea singură, şi "i-a zis cu binișorul : 
«Păstreaz-o, că 'ți-a prinde bine, la nevoie». Apoi 
a îndreptat'o la soră-sa cea mai mare, la sfinta Vi- 
neri. Și drumeața, pornind, a mers iar un an de 
zile, tot prin locuri sălbatice ŞI necunoscute, pănă 
ce cu mare grei ajunse la sfinta Vineri. Și aici i 
sa întîmplat ca şi la sfinta Miercuri, numai că sfinta 
Vineri, "i-a mai dat ŞI ea un corn de prescură, un 
păhăruț de vin şi o vîrtelniță de aur, care depăna 
singură ; şi a îndreptat?o ȘI ea, [cu multă bunătate 
ŞI blindeță,] la soră-sa cea mai mare, la sfinta Du- 
minecă. Și de acolea drumeața pornind chiar în 
acea zi, a mers iarăşi un an de zile, prin niște pus- 
tietăți și mai grozave de cit cele de pănă aici, 
ȘI find însărcinată pe al treilea an, cu mare greu- 
tate a putut s'ajungă pănă la sfinta Duminecă. Și 
sfînta Duminecă a primito cu aceeaşi rinduială ŞI 
tot așa de bine, ca şi surorile sale. Și făcîndu-i-se 
milă de această nenorocită şi zdruncinată fiinţă, a 
strigat și sfinta Duminecă o dată din răsputeri, şi 
indată s'ai adunât toate vietățile: cele din ape, cele 

 



de pe uscat şi cele zburătoare. Și atunci ea le-a 

întrebat cu tot dinadinsul, dacă știe vre-una din 

ele, în care parte a lumei se află Minăstirea-de-Tă- 

miie ? Şi toate au răspuns ca dintro singură gură, 

că nu li sa întimplat să audă măcar vorbindu-se 

vre-odată, despre aceasta. Atunci sfinta Duminecă a 
oftat din adincul inimei, s'a uitat galiş la nenoro- 

cita drumeață ȘI “i-a zis: 
— Se vede că vrun blăstăm al lui Dumunezeii 

saii altă ceva-aşa, trebue să fie, de nu ai parte de 

ceea ce cauţi, fiica mea! Că aici este capătul unei 
lumi necunoscute încă și de mine; şi ori cît ai vor 

tu şi ori care altul să mai meargă înainte de aici, 

este cu neputinţă ! 

Și atunci numai iaca un ciocirlan şchiop se vede 

viind, cît se putea ; şi, şovilc, şovilc, şovile! se în- 

fățişazâ înaintea sfintei Dumineci. Atunci ea întrebă. 

şi pe acesta: 
— Tu, ciocirlane, nu cumva ştii unde se află Mi- 

năstirea-de-Tămie? 
— Da cum să nu ştii, stăpină? Că doar pe acolo 

m'a purtat dorul, de mi-am frint piciorul. 

— Dacă aşa, apoi acum îndată ia pe această 
femee, du-o [numai de cit] acolo, cum îi ştii tu, şi 

povăţuieşte-o cum a fi mai, bine. 
Atunci ciocirlanul oftînd, a răspuns cu zmerenie: 

— Mă supun cu toată inima la slujba Măriei-Voas- 

tre, stăpînă ; deşi este foarte cu snevoie de mers 
pînă acolo. a 

Apoi sfinta Duminecă a dat şi ea drumeţei un 

corn de prescură şi un păhăruț de vin, „ca săi he



de hrană pănă la Mănăstirea-de-Tămiie ; șI i-a mai 
dat o tipsie mare de aur, şi o cloşcă tot de aur, 
bătută cu pietre scumpe, și cu puii tot de aur, ca 
să'i prindă bine la nevoie, şi apoi a dat-o pe seama 
ciocîrlanului, care îndată a ȘI pornit, şovilciind. Și 
cînd ciocirlanul pe jos, cînd drumeaţa pe sus; cînd 
ea pe jos, cînd el pe sus. Și cînd biata dru- 
meaţă nu mai putea nici pe sus nici pe Jos, atunci 
îndată ciocirlanul o lua pe aripioarele sale şi o du- 
cea. Și tot aşa mergind ei încă un an de zile, cu 
mare greutate şi zdruncin, aă trecut peste nenumă- 
rate ţări și mări, şi prin codri ȘI pustietăți aşa de 
îngrozitoare, în care fojoăiaă balauri, aspide veni- 
noase, vasiliscul cel cu ochi fermecători, vidre cîte 
cu două-zeci-și-patru de capete și altă mulțime ne- 
numărată de gingănii şi jigănii înspăimîntătoare, care 
stăteau cu gurile căscate, numai ȘI numai să'i în 
ghită ; despre a cărora lăcomie, viclenie şi răutate 
nui cu putință să povestească limba omenească! 

Și în sfirşit, după atîta amar de trudă ŞI primejdii, 
cu mare ce ai izbutit să ajungă la gura unei peş- 
teri. Aci călătoarea s'a suit Jarăşi pe aripele ciocîr- 
lanului, din care abia mai putea filfii, şi el şi-a dat! 
drumul cu dînsa pe o altă lume, unde era un rai, 
ŞI nu altă ce-va! 
— lacă Mînăstirea-de-Tămiie! zise ciocrlanul, 

Acolo se află Făt-Frumos, pe care'l cauţi tu, de 
atit amar de vreme. Nu cum-va ți cunoscut ce-va 
pe aici? 

Atunci ea, de şi îi fugea ochii de atitea strălu- 
ciri, se uită mai cu băgare de seamă şi îndată cu- 

CREANGĂ. — OPERE COMPLECTE, 
14 

DI  



noaşte podul cel minunat din ceea lume, şi palatul 

în care trăise ea cu Făt-Frumos aşa de puțin, și în- 

dată i se umplură ochii de lacrămi de bucurie. 
— Mai stăi! şi nu te bucura așa degrabă; că 

încă eşti nemernică pe aceste locuri, şi tot n'ai scă- 

pat de primejdii, zise ctocîrlanul. 
li arată apoi o fintină, unde trebuea să se ducă 

trei zile de-a rîndul, îi spune cu cine are să se în- 

tilnească și ce să vorbească; o povățuieşte ce să 
facă, rind pe rînd, cu furca, cu virtelnița, cu tipsia 

şi cu cloşca cu puii de aur, dăruită ei de cele trei su- 

rori: sfinta Miercuri, sfinta Vineri şi sfinta Duminică. 

Apoi luîndu'si ziua bună de la călătoarea încre-" 
$ 

dinţată lui, iute se întoarnă înapoi, zburind neîncetat, 

de frică să nuw'i mai rupă cine-va şi celalalt picior. 

lară nemernica drumeață lăcrămînd, îl petrece cu 

ochii, în zbor, mergind spre fintîna ce'i arătase el. 

Și cum ajunge la fintină, scoate mai întîi, turca, 

de unde o avea strînsă, şi apoi se pune jos să se odih- 

nească. Nu trece mult şi viind o slujnică să ie apă, 
cum vede o femeie necunoscută şi furca cea minu- 

nată torcînd singură fire de aur, de mii de ori mai 

subțiri ca părul din cap, fuga la stăpin-sa şii dă 
de veste. 

Stăpîna acestei slujnice, era vespea care înălbise 

pe dracul, îngrijitoarea de la palatul lui Făt-Frumos; 

o vrăjitoare straşnică, care închega apa şi care ştia 

toate drăcăriile de pe lume. Dar numai un lucru nu 

ştia hirca: gîndul omului. Talpa iadului, cum aude 

despre această minunăție, trimite slujnica degrabă 

w



să'i cheme femeea cea străină la palat; şi cum vine 
o întreabă: 
— Am auzit că ai o furcă de aur, care toarce 

singură. Nu'ţi e de vinzare, ȘI cît mii cere pe dînsa? 
Femee hăi! 

la să mă laşi să stau într'o noapte în odaia unde 
doarme împăratul. 
— De ce nu? Dă furca încoace ȘI rămii aici pînă 

la noapte, cînd s'o înturna împăratul de la vînătoare. 
Atunci drumeața dă furca ȘI rămîne. Știrba-baba- 

cloanțaştiind că împăratul are obicei a bea în toată seara 
o cupă de lapte dulce, “i-a pregătit acum una, ca să 
doarmă dus pănă a doua zi, dimineaţă. Şi cum a 
venit împăratul de la vinătoare Și S'a pus în aşternut, 
hărca “i-a şi trimes laptele; și cum a băut împăratul 
pe loc a adormit ca mort. Atunci, talpa iadului a 
chiemat pe necunoscuta drumeaţă în odaia împăra- 
tului, după cum avuse tocmeală, și a lăsato acolo 
zicîndu'i încetişor: 

— Şezi aici pînă despre ziuă, că am să vin atunci 
tot eu să te iau. 

Hirca, nu doar că şoptea şi umbla încetinel ca 
să n'o audă împăratul, ci avea gnjă să n'o audă, 
din odaia de alăturea, un credincios al împăratului, 
care în toate zilele umbla cu dînsul la vinat. 

Și cum s'a depărtat băboiul de acolo, nenorocita, 
drumeaţă a îngenunchiat lingă patul soțului ei şi a 
început a plinge cu amar şi a zice:  - 

— Făt-Frumos! Făt-Frumos! Întinde tnîna ta cea 
dreaptă peste mijlocul meu, ca să pleznească cer- 
cul ăsta afurisit şi să se nască pruncul tăă! 

Deere oo



Şi, sărmana, s'a chinuit aşa pănă la ziuă, dar în 

zadar, căci împăratul parcă era dus pe ceea lume! 

Despre ziuă, tălpoiul a venit posomorită, a scos pe 

necunoscuta de acolo şi "i-a zis [cu ciudă,] să iasă 
din ogradă şi să meargă unde ştie. Și nenorocita 
ieşind cu nepus în masă şi necăjită ca vai de ea, 
Sa dus iarăşi la fintînă şi a scos acum virtelnița. 
Și viind iarăşi slujnica la apă, şi văzînd şi această 
mare minune, fuga la stăpînă-sa şii spuse că femeia 
cea de ieri are acum o virtelniță de aur, care dez- 

pănă singură, şi carei mult mai minunată, de cit 

furca ce Wi-a dat. Atunci pohoața de babă, o chiamă 
iarăşi la dînsa prin slujnică, pune mina şi pe virtel- 

niţă, tot cu acelaşi vicleşug, şi a douazzi, dezdi- 

mineaţă, o scoate iarăşi din odaiea împăratului șI 

din ogradă. 

„Insă, în această noapte, credinciosul împăratului 

simțind ce sa petrecut, şi făcîndu-i-se milă de ne 
norocita străină, şi-a pus în gind să descopere Vi 

cleșugul babei. Şi cum sa sculat împăratul şi sa 
pornit la vinătoare, credinciosul '-a spus cu deamă- 
nuntul, ce se petrecuse în odaia lui, în cele două 
nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit această, 
pe loc a tresărit, de par'că “i-a dat inima dintr'însul. 

Apoi :a plecat ochii în jos şi a început a lăcrina: 
Şi pe cînd din ochii lui, Făt-Frumos se scurgeail șI 
roae de lacrimi, la fintîna știuță, urgisita şi sbuciu- 
mata lui soţie scosese acum pe tipsie și cloșca CL 
pui de aur, cea mai de pe urmă ai nădejde! ȘI 
cum sta ea „în preajma. fintînei, numai ce iaca pe 

slujnica ştiută iarăşi o aduce Dumnezeii la fintină;



ŞI cînd mai vede ŞI această mare minunăţie, nici 
nu mai aşteaptă să iee apă, ci fuga la stăpînă-sa 
şii spune: 
— Doamne, stăpînă, Doamne! Ce-am văzut eu! 

Femeea ceea are acum o tipsie de aur şi o cloşcă 
de aur, cu puii tot de aur, aşa de frumoași, de'ți 
fug ochii pe dînşii! 

Băborniţa cum aude aceasta, pe loc trimete s'o 
cheme, zicînd în gîndul său: 
— După ce umblă ea, nu se mănîncă... 
Și cum vine străina, hoanghina pune mîna şi pe 

tablaua cea de aur şi pe cloşca de aur, cu puii de 
aur, tot cu acelaşi vicleșug. | o 

Dar împăratul, cînd a venit în astă sară de la vi- 
nat, şi cînd i s'a adus laptele, a zis în gîndul săă: 

— Acest lapte nu se mai bea; — ŞI cum a zis, 
l-a și aruncat pe furiş, unde-va, şi pe loc s'a făcut 
că doarme dus. 

După ce hirca s'a încredințat că împăratul doarme, 
bizuindu-se ea şi acum în puterea băuturei sale, a 
adus iarăși pe străină. în -odaea lui, tot cu aceeași 
rînduială, ca şi în nopțile trecute ; ȘI lăsînd'o acolo, 
sa depărtat. Atunci, zbuciumata drumeață căzînd 
iarăşi în genunchi, lingă patul soțului ei, se înecă 
în lacrimi, spuind iarăşi cuvintele aceste : 

— Făt-Frumos ! Făt-Frumos ! Fie 'ți milă de două 
suflete nevinovate, care se chinuesc de patru ani, 
cu osînda cea mai cumplită! Și întinde mina ta 
cea dreaptă peste mijlocul mei, să pleznească cer- 
cul şi să se nască pruncul tăă, că nu mai pot duce 
această nesuferită sarcină !
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ȘI, sărmana, sa chinuit așa pănă la ziuă, dar în 

zadar, căci împăratul parcă era dus pe ceea lume! 

Despre ziuă, tălpoiul a venit posomorită, a scos pe 

necunoscuta de acolo şi "i-a zis [cu ciudă,] să iasă 
din ogradă și să meargă unde ştie. Şi nenorocita 

ieșind cu nepus în masă şi necășită ca vai de ea, 
Sa dus iarăşi la fintînă şi a scos acum virtelmiţa. 

Și vind iarăși slujnica la apă, şi văzînd și această 

mare minune, fuga la stăpînă-sa şii spuse că femeia 

cea de ieri are acum o virtelniţă de aur, care dea- 
pănă singură, şi care-i mult mai minunată, de cît 
furca ce “i-a dat. Atunci pohoața de babă, o chiamă 
iarăși la dînsa prin slujnică, pune mîna şi pe virtel- 

niță, tot cu acelaşi vicleșug, şi a doua-zi, dezdi- 

mineaţă, o scoate iarăși din odaiea împăratului și 

din ogradă. 

Insă, în această noapte, credinciosul împăratului 

simțind ce s'a petrecut, şi făcîndu-i-se milă de ne- 

norocita străină, şi-a pus în gînd să descopere vi- 

cleșugul babei. Şi cum Sa sculat împăratul și s'a 

pornit la vînătoare, credinciosul “i-a spus cu deamă- 

nuntul, ce se petrecuse în odaia lui, în cele două 

nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit aceasta, 

pe loc a tresărit, de par'că “i-a dat inima dintr'însul. 

Apoi:a plecat ochii în jos şi a început a lăcrima. 

Și pe cînd din ochii lui, Făt-Frumos se scurgeai și- 

roae de lacrimi, la fîntîna ştiuță, urgisita şi sbuciu- 

mata lui soție scosese acum pe tipsie și cloşca cu 
pui de aur, cea mai de pe urmă a ei nădejde! Și 
cum sta ea .în preajma, fintînei, numai ce iaca pe 

slujnica ştiută iarăşi o aduce Dumnezei la fîntină;
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şi cînd mai vede şi această mare minunăţie, nici 
nu mai aşteaptă să iee apă, ci fuga la stăpînă-sa 
şii spune: 
— Doamne, stăpînă, Doamne! Ce-am văzut eu! 

Femeea ceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă 
de aur, cu puii tot de aur, aşa de frumoași, deţi 
fug ochii pe dînşii! 

Băborniţa cum aude aceasta, pe loc trimete so 
cheme, zicînd în gîndul săi: 

— După ce umblă ea, nu se mănîncă..., 
ȘI cum vine străina, hoanghina pune mina și pe 

tablaua cea de aur şi pe cloşca de aur, cu puii de 
aur, tot cu acelaşi vicleșug. | 

Dar împăratul, cînd a venit în astă sară de la vi- 
nat, și cînd i s'a adus laptele, a zis în gîndul săi: 

— Acest lapte nu'se mai bea; — ŞI cum a zis, 
"l-a și aruncat pe furiș, unde-va, șI pe loc s'a făcut 
că doarme dus. | 

După ce hirca sa încredinţat că împăratul doarme, 
bizuindu-se ea şi acum în puterea: băuturei sale, a 
adus iârăși pe străină în odaea lui, tot cu aceeaşi 
rînduială, ca şi în nopțile trecute ; ȘI lăsînd'o acolo, 
sa depărtat. Atunci, zbuciumata drumeață căzînd 
iarăşi în genunchi, lingă patul soțului ei, se înecă 
în lacrimi, spuind iarăşi cuvintele aceste : 

— Făt-Frumos ! Făt-Frumos ! Fie 'ți milă de două 
suflete nevinovate, care se chinuesc de patru ani, 
cu osînda cea mai cumplită! Şi întinde mina ta 
cea dreaptă peste mijlocul meu, să pleznească cer- 
cul şi să se nască pruncul tăă, că nu mai pot duce 
această nesuferită sarcină !
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Și cînd a sfirşit de zis aceste Făt-Frumos a întins 

mîna, ca prin somn, şi cînd sa atins de mijlocul 
ei, dang! a plesnit cercul, şi ea de indată a născut 

pruncul, fără a simţi cîtuşi de puţin durerile face- 

rei. După aceasta împărăteasa povesteşte soțului său 

cîte a pătimit ea de cînd sa tăcut el nevăzut. 

Atunci împăratul, chiar în puterea nopţei, se scoală, 
ridică toată curtea în picioare şi poruncește să'i 

aducă pe hîrca de babă înaintea sa, dimpreună cu 

toate odoarele luate cu vicleşug de la împărăteasa 

lui. Apoi mai poruncește să'i aducă o iapă sireapă 

şi un sac plin cu nuci, şi să lege şi sacul cu nucile 
şi pe hiîrca de coada iepei, şi săi dea drumul. Și 

aşa s'a făcut. Şi cînd a început iapa a fugi, unde. 

pica nuca, pica şi din talpa iadului bucățica; şi cînd 

a picat sacul, i-a picat şi hircei capul. 
__Hirca aceasta de babă, era scroafa cu purceii, 

din bulhacul peste care vam spus că dăduse moş- 

neagul, crescătorul lui Făt-Frumos. Ea, prin drăcăriile 

ei, prefăcuse atunci pe stăpinul său Făt-Frumos, în 
purcelul cel ogirjit, răpciugos şi răpănos, cu chip 

să'] poată face mai pe urmă, ca să iea vre o fată 

de ale ei, dm cele un-spre-zece ce avea, şi care 

fugiseră după dînsa din bulhac. Iaca dar, pentru ce 
Făt-Frumos a pedepsit'o aşa de grozav, iară pe cre- 

dincios cu mari daruri "l-a dăruit împăratul şi îm- 

părăteasa, şi pe lingă dinşii "l-ai ținut pînă la sfir- 

şitul vieței lui. 

Acum, aduceți-vă aminte, oameni buni, că Făt- 

Frumos nu făcuse nuntă, cînd s'a însurat. Dar acum 

a făcut şi nunta și cumetria totodată, cum nu sa
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mai pomenit şi nici cred că s'a mai pomeni una ca 
asta unde-va.... Și numai cit a gîndit Făt-Frumos, şi 
îndată ai şi fost de față părinții împărătesei lui şi 
crescătonii săi, baba şi moșneagul, îmbrăcaţi iarăşi 
în profiră împărătească, pe cari 'i-aă pus în capul 
mesei. Și sa adunat lumea de pe lume la această 
mare şi bogată nuntă, şi a ţinut veselia trei zile ŞI 
trei nopți şi mai ţine şi astă-zi, dacă nu cumva sa 
A stirșit.
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Fata babei şi iata moşneagului !) 

Era odată un moşneag şo babă: şi moșneagul 

avea o fată și baba iar o fată. Fata babei era slută, 

leneșă, ţifnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era 
«fata mamei», se alinta cum se alintă cioara ?n laţ, 

lăsînd tot greul pe fata moşneagului. Fata moșnea- 

gului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună 

la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile 

cele: bune și frumoase. Dar această fată bună era 

horopsită şi de sora cea de scoarță şi de mama cea 

vitngă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace 

şi răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai şi amar de 
pielea ei. 

Fata moşneagului la deal, fata moşneagului la 

vale; ea după găteje prin pădure, ea cu tăbuețul 

în spate la moară, ea în sfirșit în toate părțile după 

treabă. Cit era ziulica de mare nu'și mai stringea pl- 

cioarele ; dintro parte venea şi'n alta se ducea. Ş'apoi 

1) Tipărtă întiia oară în «Conv. Lit.» Anul XI, pag. 212 unde în- 

cepe ast-fel: 
«Ci-că era odată un vădăoiu bătrîn care avea o fată, el s'a insurat | 

a doua oară şi-a luat o babă văduvă care, şi ea avea o fată». — În- 
ceputul acesta e modificat în edițiile cunoscute,
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baba şi cu odorul de fică-sa tot cîrtitoare şi nemul- 
țumitoare erai. Pentru babă, fata moşneagului era 

„piatră de moară în casă; iar fata ei busuioc de pus 
la icoană, 

Cînd se duceai amîndouă fetele în sat la şeză- 
toare seara, fata moşneagului nu se încurca, ci torcea 
cite un ciur plin de fuse, iar fata babei îndruga şi 
ca cu mare-ce cite un fus; ş'apoi cînd veneau amin- 
două fetele acasă, noaptea tirziii, fata babei sărea 
iute peste pîrleaz, şi zicea fetei moşneagului, săi 
dee ciurul cu fusele, ca să” ție, pănă va sări şi ea. 
Atunci fata babei vicleană cum era, lua ciurul și 
fuga în casă la babă ȘI la moșneag, spuind că ea 
a tors acele fuse. În zadar fata moșneagului spunea 
în urmă că acela este lucrul miinilor sale, căci în- 
dată o apucai de obraz baba și cu fiică-sa şi tre- 
buia numai de cit să rămiie pe a lor. Cind venea 
Duminica și sărbătorile, fata babei era împopoţată 
și netezită pe cap, de parc'o linsese vițeii. Nu era 
Joc, nu era clacă în sat, la care să nu se ducă fata 
babei, iar fata moşneagului era oprită cu asprime 
de la toate aceste. Ş'apoi cînd venea moşneagul, 
de pe unde era dus, gura babei umbla, cum umblă 
melța: că fata lui nu ascultă, că ușernică, căii le- 
neșă, că'i soi răii.... căi laie, că” bălaie, şi că so 
alunge de la casă, s'o trimeată la slujbă, unde ştie, 
că nu'i de chip s'o mai ție, pentru că poate să înă- 
Tăvească şi pe fata ei. 

Moşneagul, fiind un gură-cască, sai cum îţi vrea 
săi ziceţi, se uita în coarnele ei ŞI ce'i spunea ea, 
sfirt era. Din inimă bietul moșneag poate car fi
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mai zis cite-ceva; dar acum apucase a cinta găina 

la casa lui şi cucoșul nu mai avea nici o trecere; 

şapoi ia să] fi pus păcatul să se întreacă cu dede- 
ochiul, căci baba şi cu fică-sa îl umpleau de bogda- 
prosti. Întruna div zile moşneagul fiind foarte amă- 

rit de cite'i spunea baba, cheamă fata şii zise: 

— Draga tatei, iată ce'mi spune mă-ta de tine: 

că n'o asculţi, că ești rea de gură și înărăvită și 

că nu este de chip, să mai stai la casa mea; de 

aceea du-te şi tu încotro te-a îndrepta Dumnezeii, 

ca să nu se mai facă atita gilceavă la casa asta, 

din priena ta. Dar te sfătuesc ca un tată cețţi sunt 

că ori şi unde te'i duce, să fii blajină şi harnică; 

căci la casa mea tot ai dus-o, cum ai dus-o: ca 

mai fost şi mila părinţească la mijloc..... Dar prin 

străini Dumnezeu știe peste ce sci de săminţă de 

oameni îi da; şi nu “ţi-or putea răbda, cîte 'ți-am 

răbdat noi. 

Atunci biata fată, văzind că baba şi cu fiică-sa 

voesc cu ori-ce chip s'o alunge, sărută mîna tată- 

său şi cu lacrămi în ochi porneşte în toată lumea, 

depărtindu-se de casa părintească fără mci o nă- 

dejde de întoarcere ! Și merse ea cît merse pe-un 

drum, pînă ce din întimplare îi ieşi înainte o căţe- 
luşă bolnavă ca vai de capul ei, şi slabă de'i nu- 

mărai coastele; şi cum văzu pe fată, îi zise: 

— Fată frumoasă şi harnică, fe'ţi milă de mine 

şi mă grijeşte, că ţi-oi prinde şi eu bine vrodată. 
Atunci fetei i se făcu milă; şi luînd cățeluşa o 
spălă şi o griji foarte bine. Apoi o lăsă-acolo şi. 
“şi căută de drum, mulțămită find în suflet că a
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putut săvirşi o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult 
ŞI numai iacă ce vede un păr frumos și înflorit, dar 
plin de omizi în toate părţile. Părul cum vede pe 
fată zice: | 
— Fată frumoasă şi harnică, grijeşte-mă şi cu- 

răță-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu bine vro 
dată. 

Fata, harnică cum era, curăți părul de uscături 
şi de omizi cu mare îngrijire şi apoi se tot duce 
înainte să'şi caute stăpin. Și mergiînd ea mai de- 
parte numai iacă ce vede o fîntină mălită şi pără- 
sită. Fintina atusici zice: 

— Fată frumoasă şi harnică, îngrijește-mă că "ţi-oi 
prinde şi eă bine vr'o-dată. 

Fata rîneşte fintina ŞI o îngrijeşte foarte bine ; 
apoi o lasă şiși caută de drum. ȘI tot mergând mai 
departe, numai iată ce dă de un cuptor nelhpit şi 
mai să se risipească. Cuptorul cum vede pe fată, 
zice : 

— Fată frumoasă şi harnică, hpeşte-mă şi gri- 
jeşte-mă, că poate ţi-oi prinde şi eu bine vr'odată. 

Fata care ştia, că de făcut treabă nu mai cade 
coada nimărui, își suflecă minicele, călcă lut ŞI lipi 
cuptorul, îl humui șil griji, de'ți era mai mare 
dragul să'l priveşti. Apoi iși spălă frumuşel miinile 
de lut şi porni iarăși la drum. ȘI mergiînd ea acum 
zi şi noapte, nu ştiii ce făcu, că se rătăci ; cu toate 
aceste nu'și pierdu nădejdea în Dumnezeii, ci merse 
tot înainte, pînă ce întruna din zile desdimineaţă 
trecînd printr'un codru întunecos dă de o poiană 
foarte frumoasă, şi în poiană vede o căsuță umbrită



  

de nişte /oziz pletoase ; şi cînd se apropie de acea 
casă numai iacă o babă întîmpină pe fată cu blin- 
deţă şiii zice: 

— Da ce cauţi prin aceste locuri, copilă, şi 
„cine eşti? ” 

— Cine să fii, mătuşă? la o fată săracă, tără 
mamă şi fără tată, pot zice; şi numai Cel-de-sus 
ştie cite am tras de cînd mama care m'a făcut a 
pus miinele pe piept? — Stăpin caut; şi necunos- 
cînd pe nime şi umblind din loc în loc m'am ră- 
tăcit. Dumnezeiă însă m'a povăţuit de-am nimerit 
la casa d-tale și te rog să 'mi dai sălăşluire! 

-— Sărmana fată! zise bătrina, cu adevărat numai 

Dumnezeă te-a îndreptat la mine şi te-a scăpat de 
primejdii. Ei sunt sfinta Duminecă. Slujeşte la mine - 

astăzi şi fii încredințată că miine nai să ieşi cu mii- 
nile goale de la casa mea. 

— Bine, măicuţă, dar nu ştii ce trebi am să fac. 
— la să "mi lai copilașşii, cari dorm acum, şi să”i 

hrăneşti; apoi să 'mi faci bucate ; şi cînd moi în- 
toarce eii de la biserică, să le găsesc nici reci, nici 
fierbinţi, ci cum îs mai bune de mincat. ȘI cum zice, 
bătrina porneşte la biserică, iară fata. suflecă mîni- 
cile şi s'apucă de treabă. Întii și 'ntii face lăutoare; 
apoi iese afară şi începe a striga: 

— Copii, :copii, copii! veniţi la mama să vă lee.— 
“ŞI cînd să: uită” fata, ce să vadă! Ograda se um- 
pluse și pădurea foșgăia de o mulţime de bălauri şi 
de tot soiul de jivine mici şi mari; însă tare în 

credință și cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se 
speriă, ci le ia pe cite una şi le lă şi le îngrijeşte,
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cit nu se poate mai bine. Apoi sapucă de făcut 
bucate, și cînd a venit sfinta Duminică de la bise- 
rică şi a văzut copiii lăuţi frumos şi toate trebile 
bine făcute, s'a umplut de bucurie ; şi după ce a 
şezut la masă, a zis fetei să se suie în pod şi să 'şi 
aleagă de acolo o ladă care-a vrea ea ŞI să şi-o ia 
ca simbrie ; dar să n'o deschidă păn'acasă la tată- 
său. Fata. se suie în pod şi vede acolo o -mulțime 
de lăzi: unele mai vechi și mai urite, altele mai noi 
şi mai frumoase. Ea însă nefind lacomă, 'şi-alege 
pe cea mai veche şi mai urită dintre toate. Și cînd 
se dă cu dinsa jos, sfînta Duminică cam încrețește 
din sprincene, dar n'are încotro, ci bine-cuvintează 
pe tată, care îşi ia lada în spate şi se întoarnă spre 
casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde 
venise. Cind pe drum iată cuptorul gnjit de dinsa 
era plin de plăcinte crescute ŞI rumenite... Şi mă- 
nîncă fata la plăcinte şi mănincă, hăt bine; apoi 
îşi mai ia citeva la drum şi porneşte. Cind mai în- 
colo numai iaca  fîntina grijită de dinsa era plină 
pănă "n gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce 
și rece cum îi ghiaţa. Și pe colacul fintinei erai 
două pahare de argint, cu care a băut la apă pănă 
s'a răcorit. Apoi a luat un păhărel cu sine și a por- 
nit înainte. Și mergînd mai departe, iaca părul 
grijit de dinsa era încărcat de pere galbene ca 
ceara, de coapte ce erai, ŞI dulci ca mierea. Părul 
cînd a văzut pe fată "şi-a plecat crengile ?n jos şi 
ea a mincat la pere şi "şi-a luat la drum cite '-a 
trebuit. De acolo mergînd mai departe, iaca se în- 
tilneşte și cu cățelușa, care acum era voinică șI fru-



  

moasă, iară la git purta o salbă de galbeni, pe care 

a dat-o fetei ca mulțămită, pentru că a căutat-o la 

boală. Și de aici fata, tot mergind înainte, a ajuns 

acasă la tată-săi. Mouşneagul, cînd a văzut-o i sai 

umplut ochii de lacrimi şi inima de bucurie. Fata 
atunci scoate salba şi paharul cel de argint şi le 

dă tătîne-său ; apoi deschizînd lada împreună, nenu- 
mărate herghelii de cai, cirezi de vite şi turme de 

oi ies din ea, în cit moşneagul pe loc a întinerit, 
văzînd atitea bogății! lară baba a rămas opărită şi 

nu ştia ce să facă de ciudă. Fata babei atunci 'şi-a 
luat inima în dinţi şi a zis: 

— Las' mamă, că nu'i prădată lumea de bogății ; 

mă duc să “ţi aduc eu și mai multe. ȘI cum zice, 

porneşte cu ciudă, trăsnind şi plesnind. Merge și ea 

cit merge tot pe acest drum, pe unde fusese fata 
moşneagului ; se întilnește şi ea cu cățeluşa cea 

slabă şi bolnavă; dă şi ea de părul cel ticsit de 

omide, de fintina cea mălită şi seacă şi părăsită, de 

cuptorul cel nelipit ȘI aproape să se risipească ; dar 

cînd o roagă şi cățelușa, şi părul şi fintina şi cup- 
torul, ca să îngrijească de dinsele, ea le răspunde 

cu ciudă și în bătae de joc: 

— Da cum nu! că nu 'mi-oi feşteli ei minuţele 

tătucuței și a mămucuței! Multe slugi ați avut ca mine? 

Atunci cu toatele ştiind, că mai ușor ar putea că- 

păta cineva lapte de la o vacă stearpă, decit să te 

îndatorească o fată alintată și leneșe, ai lăsat'o să- 

'Şi urmeze drumul în pace şi n'ati mai cerut de la 

dînsa nici un ajutor. Și mergînd ea tot înainte a 

ajuns apoi şi ea la sfînta Duminică ; dar şi aici s'a 
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purtat tot hursuz, cu obrăznicie şi prosteşte. În loc 
să tacă bucatele bune şi potrivite şi să lee copiii 
sfintei Dumineci, cum i-a lăut fata moșneagului de 
bine, ea 'i-a opărit pe toţi, de țipaii şi fugeau ne- 
buni de usturime şi de durere. Apoi bucatele le-a 
făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era de chip 
să le poată lua cineva în gură... Și cînd a venit 
sfinta Duminecă de la biserică 'Şi-a pus miinele în 
cap de ceea ce a găsit acasă. Dar stinta Duminecă 
blindă şi îngăduitoare, n'a vrut să 'şi puie mintea 
c'o sturlubatecă şi c”o leneșă de fată ca aceasta; 
ci i-a spus să se suie în pod să'şi aleagă de acolo 
o ladă, care i-a plăcea ŞI să se ducă în plata lui 
Dumnezeu. Fata atunci s'a suit Şi şa ales lada cea 
mai nouă şi mai frumoasă, căci îi plăcea să iee 
cît de mult şi cei mai bun ŞI mai frumos, dar 
să tacă slujbă bună nu” plăcea. Apoi cum se dă 
Jos din pod cu lada, nu se mai duce să'și iee 
ziua bună şi bine-cuvîntare de la sfinta Duminecă, 
ci porneşte ca de la o casă pustie și se tot duce 
înainte ; şi mergea de'i piriiau călciele de frică să 
nu se răsgîndească sfinta Duminecă să pornească 
după dinsa, s'o ajungă ŞI să'i iee lada. Și cînd a- 
Junge la cuptor, frumoase plăcinte erai într'însul ! 
Dar cînd s'apropie să ia dintrinsele ȘI să'și prindă 
pofta, focul o arde şi nu poate lua. La fintînă a- 
șijderea păhăruţele de argint, nu'i vorbă, erati, ŞI 
fintîna plină cu apă pănă în gură; dar cînd a vrut 
fata să puie mina pe pahar şi să ia apă, paharele 
pe loc s'ai cufundat, apa din fintină într-o clhpă a 
secat şi fata de sete sa uscat)... Cînd prin dreptul



  

părului, nu'i vorbă, că parcă era bătut cu lopata. 

de pere multe ce avea, dar credeți ca avut fata 

parte să guste vre una? Nu, căci părul sa făcut 
de-o mie de ori mai nalt de cum era, dei ajun- 

sese crengile în nouri. Ș'atunci... scobeşte-te fata 
babei în dinți! Mergînd mai înainte, cu cățeluşa 

încă Sa întilnit; salbă de galbeni avea și acum la 

gît; dar cînd a vrut fata să i-o ia, cățeluşa a muş- 

cat-o de i-a rupt degetele și n'a lăsat-o să pue 

mîna pe dinsa. Îşi muşca acum fata degețelele mă- 

mucuţei şi ale tătucuţei de ciudă şi de ruşine, dar 
mavea ce face. În sfîrşit cu mare-ce a ajuns ea şi 

acasă la mă-sa, dar şi aici nu le-ati ticnit bogăţia, 
căcă deschizînd lada, o mulțime de bălauri ai eșit 
dintr'însa şi pe loc au mîncat pe babă cu fată cu 

tot, de par'că n'aă mai fost pe lumea asta, şi apoi 

Sai făcut bălaurii nevăzuţi cu ladă cu tot. 
lar moşneagul a rămas liniștit din partea babei 

şi avea nenumărate bogății ; ela măritat pe fiică-sa 

după un om bun şi harnic. Cucoşii cîntaii acum pe 

stilpii porților, în prag şi în toate părțile; iar gă- 

inele nu mai cîntaui cucoşeşte la casa moşneagului, 

să mai facă a rău; capoiatunci nici zile multe nu 

mai aveai. Numai atita că moşneagul a rămas 

pleşuv și spetit, de mult ce'l netezise baba pe cap 

şi de .cercat în spatele lui cu cociorva, dacă'i copt 

mălauul.



  

Povestea lui Stan Păţitul 1) 

Era o dată un flăcău stătut, pe care "1 chema 
Stan. Şi flăcăul acela din copilăria lui se trezise 
prin străini, fără să cunoască tată ŞI mamă şi fără 
nici o rudă, care să'l ocrotească şi să'l ajute. . 

Și ca biet străin ce se găsea 2), nemernicind el de 
colo pănă colo pe la uşile oamenilor, de unde pănă 
unde s'a oploşit de la o vreme întrun sat mare ŞI 
frumos. 

Și aici slujind cu credință, ba la unul, ba la altul, 
pănă la virsta de trei-zeci şi mai bine de ani, şi-a 
sclipuit puţine parale, cite-va oi, un car cu boi şi 
o văcuşoară cu lapte. Mai pe urmă și-a înjghebat 
și 0 căsuță și apoi s'a statornicit în satul acela 
pentru tot-d'auna, trăgîndu-se la casa lui ŞI mun- 
cind ca pentru dinsul. Vorba ceea: ȘI piatra prinde 
muşchi, dacă șade mult întrun 'loc. 

ȘI cum s'a văzut flăcăul cu casă ŞI avere buni- 
cică, nu mai sta locului, cum nu stă apa pe pietre, 

1) Dipărită pentru întiia oară în «Conv, Lit» XI pag. 21. 
2) Forma primă: «Şi din capul locului nemernicina... 
Creangă. — Opere compleete. 
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şi mai nwl prindea somnul de harnic ce era. Dintr'o 

parte venea cu carul, în alta se ducea şi toate tre- 

bile şi le punea la cale singurel. Nuw'i vorbă, că de 

grei, greu îi era; pentru că în lipsa lui n'avea cine 

să'i îngrijească de casă şi de vitişoare, cum trebue. 

Numai dă! ce să facă bietul om? Cum era să se 

înțindă mai mult, că abia acum se prinsese şi el 

cu miinele de vatră ; şi cîte a tras, pănă sa văzut 

la casa lui, numai unul Dumnezeă știe. De aceea 

alerga singur zi și noapte în toate părțile, cum 

putea, şi muncea în dreapta şi în stinga, ca doar- 

doar a încăleca pe nevoie, apoi atunci—văzind ŞI 

făcînd. 

“Toate ca toate, dar uritul îi venea de hac. În 

zile de lucru, călea-valea ; se lua cu treaba ŞI uita 

de urit. Dar în nopţile cele mari, cînd era cite o 

givornițţă cumplită şi se mai întîmpla să fie și săr- 

bători la mijloc, nu mai ştia ce să facă şi încotro 

să apuce, vorba cântecului : 

De urît mă duc de-a casă, 

Şi urîtul nu mă lasă: 

De urît să fug în lume, 

Urîtul fuge cu mine. 

Se vede lucru, că aşa e făcut omul, să nu fie 

singur. De multe ori i-a venit flăcăului în cap să 

se însoare, dar cînd îşi aducea aminte [une-ori] de 

cîte i-ai spus că ai pătimit unii şi alţii de Ja fe- 

meile lor, se lua pe gînduri [şi amina, din zi în zI 

şi din Joi pănă mai d'apoi, această poznaşă trebu- 

şoară și gingaşă în multe privinţi, după cum o nu- 

mea el, gindindu-se mereu la multe de toate... Unii
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zic așa, că femeea'i sac fără fund. Ce-o mai fi şi asta ? Alții, — că, să te ferească Dumnezeu de fe- meea leneşă, mîrşavă şi răsipitoare ; alţii—alte năs- truşnicii, în cît nu știi ce să crezi și ce să nu crezi? Numa nu'i vorbă, că am văzut ei și destui bărbaţi mult mai ticăiți şi mai chitcăiți, de cît cea mai bi- ciznică femee. Și aşa, trezindu-se el în multe rin- duri vorbind singur ca nebunii, sta în cumpene: să se însoare... să nu se însoare? !...] 1). 
ȘI, ba s'a însura la toamnă, ba la iarnă, ba la primăvară, ba la vară, ba iar la toamnă, ba vremea trece, flăcăul începe și el a se trece, mergînd tot înainte cu burlăcia ŞI însurătoarea rămînea baltă. Și apoi este o vorbă: că pînă la 20 de ani se în- Ssoară cineva singur; de la 20-—25 ș] însoară alții; 

de la 25—30 îl însoară o babă, iar de la 30 de ani înainte numai dracu'i vine de hac. 
Tocmai aşa sa întîmplat și cu flăcăul acesta, că 

pănă la vremea asta nici el de la sine, nică prie- 
tenii, nici babele—cătws ele d'ale dracului, de pre- 
făcute şi iscoditoare, — tot nu Paă putut face să 
se însoare. 
„Stan era om tăcut în felul săi, dar şi cînd da 

cite-o vorbă dintrînsul, vorba era vorbă, la locul 
ei și nul putea răpune te miri cine. 

Mulţi trăgeati nădejde să] ia de ginere, dar flă- 
căul era chitit la capul săă ȘI nu se da cu una cu 
două. Şi aşa, de la o vreme și babele şi prietenii, 
lehămetindu-se, Pai dat în burduful dracului şi l-aă 
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lăsat pe seama lui, să facă de acum înainte ce-a 

şti el cu dînsul, că ei şi-au luat toată nădejdea. 

Amu, întruna din zile, făcăul se scoală de noapte, 

face mămăligă îmbrinzită şi ce-a mai dat D-zei, 

pune mincarea în traistă, înjugă boii la car, zice 

Doamne ajută, şi se duce la pădure să'şi aducă un 

car de lemne. Şi ajungînd el în pădure, pe cînd se 

amijea de ziuă, a tăiat lemne, a încărcat carul zdra- 

văn şi l-a cetluit bine, şi păn'or mai minca boii, sa 

pus să mănînce şi el ceva. Și după ce-a mîncat 

cit i-a trebuit, i-a mai rămas o bucăţică de mămă- 

ligă îmbrinzită şi făcînd'o boț, a zis: «Ce s'o mai 

duc pe acasă? ia so pun ici pe teşitura asta, că 

poate a găsi-o vre-o lighioaie ceva, a mînca-o şi 

ea, şi-a zice-o bogdaproste». Şi punînd mămăliga - 

pe teşitură, înjugă boii, zice iar un Doamne-ajută 

şi pe la prînzișor porneşte spre casă. Și cum a 

pornit el din pădure, pe loc sa și stirnit un vitor 

cumplit — cu lapoviţă în două — de nu vedeai nici 

înainte, nici înapoi. Minia lui Dumnezei, ce era a- 

fară : să nu scoţi un cîine din casă, dar încă om! 

însă dracul nu caută mai bine; la aşa vreme te 

face să pierzi răbdarea şi fără să vrei te viră în 

păcat. 

În acea zi, Scaraoschi, căpitenia dracilor, vroind 

aşi face mendrele cum ştie el, a dat poruncă tu- 

turor slugilor sale, ca să apuce care încotro a ve- 

dea cu ochii, şi pretutindene — pe mare ŞI pe us- 

cat — să vire vrajbă între oameni şi să le facă 

pacoste. 

Atunci dracii sai împrăștiat iute ca fulgerul în 
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toate părțile. Unul din ei apucă spre păduri, să vadă 
de n'a putea ceva trebălui și pe acolo: doar a face pe 
vre-un om să birfească împotriva lui Dumnezeiă, pe 
altul să'şi chinuiască boii, altuia să” rupă vre-un 
capăt sau alt-ceva de la car, altuia să'i schilozească 
vre-un boi, pe alții să'i facă să se bată pănă s'or 
ucide şi cîte alte bazaconii Şi năzbutii de care is- 
codește și vrăjeşte dracul. 

Ce-or fi isprăvit cei-Palți draci nu ştim, dar aces- 
tui de la pădure nu "i-a mers bine în acea zi. S'a 
pus el — nuw'i vorbă — luntre şi punte, ca să 'și 
vire codița cea birligată undeva, dar de geaba “i-a 
fost, că pe unde se ducea tot în gol umbla. 

ȘI tot mai cercînd el, ba ici ba colea, în spre 
seară numai ce dă de o pirtie. Atunci se ia tiptil, 
pe urma ei și se duce tocmai la locul de unde 
Stan încârcase lemnele. Și cînd colo, găseşte numai 
locul ; pentru că făcăul, după cum am spus, de 
mult eșise din pădure şi se dusese în treaba lui. 

Văzînd el dracul că nici aici n'a izbutit nimica, 
crișca din măsele și crăpa de ciudă, pentru că era 
îngrijit, cu ce obraz să se înfățişeze înaintea lui Sca- 
raoschi ; şi apoi, afară de aceasta, era buimac de 
cap și hămesit de foame, de atita umblet. 

Și cum sta el pe ginduri, posomorit şi bezme- 
tec, numai iată că vede pe o teșitură un boț de 
mămăligă. Atunci bucuria dracului: odato ŞI ha- 
leşte şi nu zice nimica. Apoi ne mai avind ce face, 
își iea coada între vine și se întoarce Ja stăpîn-săă, 
Şi cum ajunge în iad, Scaraoschi îl întreabă :



— Ei, copile, ce ispravă ai făcut? Cite suflete 

"mi-ai arvunit? Dă'ţi solia ! 
— la mai nemica, stăpîne, răspunse dracul ruşi- 

nat şi tremuriînd ca varga de frică; se vede cam 

pornit întrun ceas răă. Vremea a fost prea dim- 
potrivă, cum ştiţi, şi numai un om a venit azi în 

pădure ; dar şi acela a scăpat de mine, căci am dat 
în urma lui tîrziu, tocmai cînd se dusese. Noroc 

numai Cam găsit pe o teșşitură un boț de mămăligă 
de am mincat, căci îmi girieau maţele de foame. 

Alta nu mai ştii nimica, Întunecimea Voastră. 

— Ei bine, zmirdoare uricioasă, ce eşti, de mîn- 

cat, ai mîncat boţul cel de mămăligă, dar ce-a zis 
omul acela, cînd a pus mămăliga pe teșitură, ai tu 

la ştunţă ? 
— Ba de asta nu ştii nimica, stăpine. 

— Apoi ce păzeșşti tu alta, dacă nu ştii nici măcar 

ceea ce vorbesc muritorii? Să'ţi spun eă dară, deşi 
nam fost în pădure, ca tine; a zis: «Cine a mînca 

boţul cel de mămăligă, să zică bogdaproste». Zis'ai 

tu ceva cînd ai mîncat'o? 
— Ba n'am zis nimica, stăpîne. 

— Aşa?! În loc să'ţi dai osteneală, ca să afli 

pănă și gîndul oamenilor, tu nu ştii nici măcar ceea 

ce vorbesc ei? Mai pot eu să am nădejde în voi?... 

Ei lasă, căţi găsesc eu acuşi leacul! Te'i învăţa tu 

minte de altă-dată. Hai, porneşte acum, degrabă la 

omul acela şi să'l slujeşti taman trei ani de zile, cu 

credință, şi la ce te-a pune el! Simbrie în bani să 
nu primeşti de la dînsul, ci să faci tocmâlă, că după 

ce ţii împlini anii, să ai a lua din casa lui ce'i vrea



tu; şi aceea are să fie de trebuință la talpa iadului 
că ai început a putrezi căpătiiele... ia să vedem, 
ţi-a venit în cap ce ai să iei? Hai, gata eşti? aţi 
tălpăşița ! 

— Gata, stăpîne, iaca pornesc! 
Atunci dracul dă o raită pe la talpa iadului, să 

vadă ce lipseşte, și apoi iese iute ca scînteia ŞI se 
tot duce înainte la slujbă, după porunca lui Scara- 
oschi. Și cînd pe aproape de casa lui Stan, dracul 
sa prefăcut întrun băiat ca de opt ani, îmbrăcat 
cu strae nemțeşti, şi îmbla zgribulind pe la poartă. 
Stan era acasă şi chiar atunci luase ceaunul de pe 
foc, să mestece mămăhga ; şi numai iacă ce vede 

„că se răped câinii să rupă omul, nu altceva; şi cînd 
se uită mai bine, ce să vadă? Vede un băiat, ce 
se acățase !) pe stilpul porței, de teama ciinilor. 
Atunci Stan aleargă la poartă zicînd: 

— Pibă Hormuz; na Balan; nea! Zurzan; daţi-vă 
în lături, [cotarle]!... Da de unde eşti tu, măi pică? 
Și ce cauţi pe aici, spaima cîinilor? 

— De unde să fii, bădică? Ia sunt ŞI eii un băiat 
sărman, din toată lumea, fără tată ŞI mamă şi vreau 
să întru la stăpin. 

— Să intri la stăpîn?! D'apoi tu nici de păscut giș- 
tele nu ești bun... Cam de câţi ani îi fi tu? 

— la poate să am vre-o trei-spre-zece ani. 
— Ce spui tu, măi?... Apoi dar bine a zis cine 

a zis, că vrabia'i tot pui, dar numai dracul o ştie 
de cînd îi... Eu de abia 'ți-aşi îi dat şapte, mult 
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opt ani. Dar ce, Doamne iartă-mă; pe semne că şi 

straiele acestea pocite fac să arăţi aşa de sfrijit şi 

închircit. Am mai văzut dăună-zi îmblind pe aici 

prin sat un ciofhngar de-al de tine, dar acela era 

o leacă mai chipos și ast-fel îmbrăcat! 

Cu antereii de canavaţă 
Ce se ţinea numa 'n aţă, 
Şi cu nădragi de Anglie 

Petece pe ei o mie. 

Și cind mergea pe drum, nădragii mergeaii ală- 

turea cu drumul: cu-că umbla după strîns pelcele, 

şi cum trecea pe la poarta mea, de-abia l-am scos 
din gura lui Zurzan ; l-a pieptănat, de “i-ai mers 

petecele. Vorba ceea: «Aşi veni desară la voi, dar 
mi-e ruşine de cîini.» Şi acum parcă'l văd cît era 

de ferfeniţos şi cum îşi culegea boarfele de pe Jos. 

O leacă, de n'ai pățit şi tu ca dinsul. Și cum te 

chiamă pe tine? 
— Tot Chirică mă chiamă. 
— Măi parpalecule, nu cumva ești botezat de 

sfîntul Chirică Schiopu, care ține dracii de păr? 

— Nu!l ştii pe acela, dar Chirică mă chiamă. 

— Apoi despre mine fie ori-cine "ţi-a fi nănaş, 

dar ştiă c'a nemerito bine, de “ţi-a pus numele 

Chirică : pentru că eşti un fel de vrăbioi închircit. 
— Apoi dă, bade, închircit, vrăbioi, cum mă vezi, 

de aista sunt; am văzut ei şi hoituri mari şi nici 

de-o lume: la treabă se vede omul ce poate. Las 

să mă chieme, cum m'a chiema ; ce ai d-ta de-acolo? 

— Da pe d-ta cum te chiamă? 
— Tot Stan mă chiamă ; dar de la o boală ce-am
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avut, cînd cram mic, 'mi ai schimbat numele din 
Stan în Ipate şi de-atunci am rămas cu două nume.. 

— D'apoi ai la ştiinţă, bade, că și d-ta ai cîntec: 

Ipate, care dă oca pe spate 

Şi face cu mîna să'i mai aducă una. 

— Dar ştii că mai pleznit în pălărie, măi Chi- 
rică? Al dracului băet! Parcă eşti cel de pe co- 
moară, măi, de ştii toate cele. De trup ești mărun- 
țel, nu'i vorbă, dar la fire ești mare. Ia să te ve- 
dem, dacă mi'i gici tu cimilitura aceasta : 

«Lată — peste lată, peste lată — îmbojorată, peste îmbojorată — cră- 
cănată, peste crăcănată — măciulie peste măciulie — limpezeală, peste 
limpezeală — gălbeneală și peste gălbeneală — huduleţ». 

Chirică atunci începe a zîmbi şi zice: 
— De-oi gici, mi'i da și mie o hrincă dintr'însa? 
— D'apoi ştii eu ce crezi tu că'i aceea ? Giceşte 

întîi, să vedem. 

— Ce să fie, zise Chirică: la fața casei, vatra, 
focul, pirostiile, ciaunul, apa dintriinsul, făina ŞI Cu- 
leşerul sai melesteul. 

— Bun, măi Chirică, ia acum văd şi eu că nu 
eşti prost. Hai! cit să'ți dau pe an, ca să te toc- 
meşti la mine ? 

— Apoi eu... nu mă tocmesc cu anul. 
— Dar cum te tocmeşti tu? 
— E mă tocmesc pe trei ani odată, pentru că 

nu's deprins a umbla cu croșna în spate, din stă- 
pîn în stăpin, şi vreai să cunosc ceva, cînd voi eşi 
de la d-ta. | 

— Despre mine, cu atita mai bine, măi Chirică. 
Și ce mi'i cere tu pentru trei ani?



— Ce să "ţi cer? la să 'mi dai de mîncare şi de 
purtat cât 'mi-a trebui, iar cînd mi s'or împlini anii, 
să am a lua din casa d-tale ce voi vrea euă. 

— Ce fel de vorbă "i asta? Poate că tu îi bă- 
răni atunci să "mi iei sufletul din mine, ori mai știii 

eii ce dracul ţi-a veni în cap să: ceri? 

— Ba nu, bade lpate, n'aibi grije, nu "ţi-oi mai 

cere vre un lucru mare pănă pe âcolo. Și apoi ce 
"ți-oi lua eu din casă, nu "ţi face trebuință d-tale. 

— Apoi, na, zise lIpate. Măsura'i vorba cu îm- 

“blăciul. Bălan să “ţi înțeleagă din gură, ce spui, 

dacă nu vorbeşti deslușit. 

— Apoi dă, bade lpate, undeii vorbă nui mi- 

nie : mai bine să te tocmeşti întîi de cît pe urmă. 

— Apoi ia asta "ţi spun şi et, măi ciotul dracu- 
lui: dezleagă o dată calul de la gard, să ştiă eu 

atunci — de-oi ajunge cu sănătate — ce'i al tău şi 
ce'i al mei. 

— la lasă, bade Ipate, lasă; nu te mai pune şi 

d-ta atîta pentru te miri ce şi mai nimica, că doar 

mare să fie un cap de ţară. 

— Măi Chirică, ştii una ? rămii la mine şi ne-om 

împăca noi atunci. Le văd că eşti un băiat isteţ şi 

mai ştii păcatul ? poate şi harnic ; seameni a fi ştiind 

de unde să iei lucrul şi unde săl pui. 
— Despre aceasta n'aibi grije, bade, zise Chirică. 

Nu căuta că 's mic, dar trebile care ţi le-oi tace ei 

nu le-a face altul, măcar să fie cu stea în frunte. 

— Mai știi? Bine-ar fi, măi Chirică, dac'ar fi toate 
cu lapte cite le spui. Dar tu, curat că ai dat peste 

un stăpin, ca pîinea cea bună; numai să avem vor--
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bă dinainte, să nu fi.răă de gură, c'apoi mii să 
nu mă scoţi din sărite şi să mă faci-—cite odată — 
să'mi es din răbuş afară. 
— Nici despre asta nu mă tem căi bănui, bade 

Ipate. 

— Vrea să zică, neam înțeles. De acum vină 
de'i minca. și tu ceva. Iaca nişte bulughine cu muj- 
dei şi cu mămăligă. Hai! dă-le colb ŞI apoi te a- 
pucă de treabă. 

Băiatul se pune ciobăneşte, întrun genunchi, îm- 
bucă repede ce îmbucă şi apoi se duce după trebi. 
Și așa era Chirică de liniştit şi de harnic la trebile 
lui, că parcă era de acolo, de cînd l-a făcut mă-sa ; 
şi Ipate se îndemna cu dinsul, uitase acum de urit 
și huzurea de bine; şi din ziua în care s'a tocmit 
Chirică la Ipate norocul îi curgea gârlă din toate. 
părțile şi nu mai ştia ce are la casa lui. 

Ce garduri streşinite cu spini, de mai nici vintul. 
nu putea răzbate printre ele! Ce şuri şi ocoale pen- 

„tru boi şi vaci; perdea pentru oi, poieți pentru pă- 
sări, cotețe pentru porci, sisiiac pentru popușşoi, 
hambare pentru grîu şi cîte alte lucruri de g%ospo- 
dărie, făcute de mina lui Cirică, cît ai bate din pal- 
me! Să nu spun minciuni, dar Ipate se îmbogăţise 
însutit și în miit, de cînd a venit Chirică în slujbă 
la dinsul. Acum văzuse Ipate, ce poate Chirică ŞIĂ 
era drag ca ochii din cap. 

Trecuse vr'o doi ani la mijloc, şi în una din zile, 
Chirică zise stăpînului săă : 
— Stăpine, să nu bănueşti, de am să zic ŞI eu 

o vorbă: de ce nu te însori? Ca mîine, poimîine
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te'i trezi că ai îmbătrinit şi nu'ți rămîne nici un ur- 

maș. După viaţă, este şi moarte. De unde ştii ce 
se întîmplă, ferească Dumnezeii! şi atunci, cui ră- 

mîne atita avere? 

— Ce vorbeşti tu, măi Chirică? Dacă nu m'am 
însurat eu, cînd am fost de însurat; apoi.la vremea 

asta ţi-ai găsit să mă insor? Pe semne vrei să'şi 

facă dracul rîs de mine... Nu vezi că a trecut soa- 

rele de amează-zi; sunt mai mult bătrîn de cît tînăr. 

— Da ia lasă-mă la pirdalnicul, stăpîne, că'i spe- 
ria oamenii cu vorbele d-tale. Nu te mai fuce așa 

de bătrîn, că doar nu ţii vremea trecută. Eu cred 

că tocmai acum ești bun de însurat, pentru că ai 

cu ce să ţii nevasta şi copiii. Slavă Domnului! mulți 

ar dori să aibă, ceea ce ai d-ta. | 

— Ţi-ai găsit, zise pate. Par'că eşti nu ştii cum, 

măi Chirică; vorbeşti şi tu a așa în dodii cite-o- 

dată. Am ei semănături? Am eu toate cele trebu- 

incioase pentru casă? Tu crezi că numai aşa se ține 

femeia... Vorba ceia: «Cind se'nsoară, nu'i de moară». 

— De asta te plingi, stăpîne? 

— D'apoi de care alta, măi Chirică? Nu ştii tu 

că gura înainte de toate şi apoi celelalte. | 
— Stăpîne, dacă'i numai atita, apoi las” că te fac 

ei cu grii, să ai de unde face piine şi colaci pen- 

tru nuntă, ba şi pentru cumătrie, dacă vrei. 

— De unde, măi Chirică? 
— Vezi d-ta, colo departe, nişte lanuri trumoaşe 

de grîu, [care dai în copt]? 

— Le văd. | 
— Du-te chiar acum la stăpînul moşiei, şi spune'i



că te prinzi săi dai în girezi tot griul cit îl are se- 
mănat. Și dacă te-a întreba cit să'ţi dea pentru a- 
ceastă [ostenicioasă] treabă, spunei că nu primeşti 
bani, ci numai atita griă, cu paie cu tot, cit ai pu- 
tea duce d-ta în spate şi cu un băiat al d-tale. 

— Cum asta, măi Chirică? Parcă vorbeşti de 
pe ceea lume. Crezi tu că vom putea noi singuri 
secera și strînge atita amar de grîu, că doar sute 
ŞI mii de brațe trebue acolo, nu şagă. Ș'apoi numai 
pentru două sarcine de grit? Ce nebun ai crede 
tu că ar fi acela? 

— Stăpine, ca să “cunoşti cine sunte eu şi cît pot 
ascultă-mă şi du-te la boier de'i spune, cum te-am 
învăţat. 

Ipate cu un gind să se ducă... şi cu zece nu. In 
sfirșit își ia el inima ?n dinţi şi se duce la curte să 
vadă ce are să fie; și cum ajunge se înfăţişează în- 
naintea boierului şi zice: 

— Să nu vă supăraţi, cucoane! Nu cum-va aveți 
trebuință de secerători? 

-- Ba încă mare nevoie am, om bun; par'că 
Dumnezeu te-a adus, [Căci griul e copt, nu mai poa- 
te suferi întirziere]. 

— Apoi, cucbane, mă prind ei să ţi] secer. 
— Cum, singur? | 
—— Astaii treaba mea, cucoane. Ei mă prind să 

țl dai în girezi. Nuw'i cuvint gospodăresc? 
— Cum văd, te bizuieşti în braţe multe. 
— Multe, cucoane, puţine, cucoane, cite a dat 

Dumnezeii; numai treaba s'o fac: 
— Ş'apoi ce mii cere, aşa cu huria? 
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— Ce să cer, cucoane; ia cînd ţi-oi da grîul în 
girezi, să am voie a lua numai atita griu, cu paie 
cu tot, cit oi putea duce în spate ei şi cu un bă- 
etan al mei. 

— Măi omule vorbeşti înadins ori vrei să şuguești? 
— Ba ferească Dumnezei, cucoane; vorbesc în- 

adins. 
Boerul a crezut că Ipate e nebun şi voia să se 

mîntue de dînsul, zicînd: 
— Dacă'i așa, om bun, dute mini dimineaţă şi te 

apucă de lucru; oiă vedea ei ce treabă” face şi ne- 
om împăca noi. 

— Împăcarea cum ţi-am spus, cucoane. 

— Ei, dute, dute şi las să vedem! 
Atunci pate se întoarnă acasă şi Chirică îl în- 

treabă : 

— Ei stăpîne, cum a rămas cu boierul? 
— Cum să rămie, măi Chirică! la mam prins 

hăt şi bine să'i dai griul în girezi, după cum ai zis. 
Dar m'a luat groază, cînd am trecut pe lingă lan 
şi l-am văzut cîtu'i de mare. Astaii o treabă foarte 
grea şi mare lucru să fie, ca s'o putem noi scoate 
la capăt. Știu eu tare bine că boerul m'a luat de 
nebun, dar nici cu minte nu sunt, după cît văd eu 
acum. Dracul ştie ce a avem să facem! 

— N'ai grijă, stăpine, că doar eşti cu mine.... 
zise Chirică. 

— la mai bine să luăm cele trebuitoare şi haidem 
acolo chiar în astă sară, ca miine des dimineaţă să 
ni se facă ziuă pe lan.
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Și aşa se iai ei amindoui şi se duc, Și cum ajung 
acolo, cam pe înseratele, Ipate zice: 

— Vezi tu măi Chirică? asta nwi'i șagă; mi se 
pare că noi avem să dăm peste dracul! 

— Stăpîne, ştii ce? Culcă-te şi te odihneşte și 
dimineaţa vom vorbi amîndoi. 

Ipate, ca cel cu grijă în spate, se trămîntă el cu 
mintea cît se mai trămintă, şi obosit fiind, se lăsă 
o leacă jos pe iarbă şi adormi dus. Chirică atunci 
— el şiie ce face şi cum face — că întro clipă 
adună toată drăcimea şi o pune la lucru pe cîmp. 
Unii secerai, alţii legau snopii, alţi făceau clăi și 
suflai cu nările să se usuce, alții cărau, alții dura 
girezi, — mă rog, claca dracului era, ce să spun 
mai mult? 

Cind se trezește Ipate, în zori de ziuă, se sperie 
ce vede! Totul era mîntuit; în locul grîului de pe 
cîmp, vede acum o gireadă mare şi două mai mici, 
aşezate pe culmea dealului, iară pe Chirică nu'l vede 
nicăeri. Atunci lui Ipate i s'a suit tot părul în vir- 
ful capului, de frică şi a început a căuta pe Chirică 
în toate părțile. Și cînd colo, numai iată că'l văzu 
dormind pe virful unei girezi, şi atunci îşi mai veni 
puţin în fire. Feciorii boereşti se sculară cu noaptea 
în cap, cum îi treaba lor și veniră pe lanuri să vadă 
ce mai este. ȘI cînd văzură ei una ca aceasta, îi 
cuprinse spaima şi fuga la boier, de'i vestiră. Bo- 
erul atunci se scoală iute, se asvirle pe un cal şi 
ține numai o fugă, pănă pe lanuri; şi cînd colo vede 
ȘI el ceea ce nu se mai văzuse şi nu se mai auzise 
de cînd lumea şi pămîntul!



— Ei, cucoane, am mântuit trebuşoara, zise Îpate. 

Bine că aţi apucat a veni şi d-voastră, ca să fiți 

de faţă, când ne-om lua dreptul. Atunci Chirică, nică 

una nici două, scoate o funie cu care era încins, 

leagă bine gireada cea mare, cum ştie el, o 1a în 

spate şi pe ici "ţi-e drumul. Iară boerul mai v&zînd 

şi aceasta, a încremenit cu mîinile subsuori, uitin- 

du-se la dinsul cum se ducea. Și crezînd că de 

acum şi Ipate are să ia cele două girezi MICĂ, ŞI-I 

caliceşte de tot, crăpa de necaz, dar n'avea încotro. 

Și neştiind ce.să facă, zise lui Ipate cu binişorul : 

— Om bun, naţi bani în locul grâului ce mai ai 

a lua şi lasă-mă în pace. N'am crezut că am a face 

cu dracul. 

_— Ferească Dumnezeu, cucoane; cruce de aur 

cu noi în casă! Departe de pe locurile aceste! Ba 

zăă, am muncit de-a dat inima din noi.. 

_— Ia lasă-m& încolo, măi omule; pe semne tu ai 

să mă înveți pe mine ce'i plugăria? Că doar nu 

samăn ei grâti de eri, de-alaltăeri, să nu fi mai avut 

a face cu secerătorii. Și chiar de nw'i fi ucigă! cru- 

cea, tot n'aţi umblat cu lucru curat; însă ce am ei 

cu sufletul vostru? Voi aveţi a da seamă. Pimeşte 

bani, cum “ţi-am spus şi mai duceţi-vă şi la altă 

casă, că ei unul ştii cam pățit'o bună. 

Ipate audind aceasta, părerea lui de bine; ia banii 

cu cit se învoeşte şi se duce şi el după Chirică. Și 

când ajunse acasă, Chirică treierase, vinturase, mă- 

cinase ; însfirşit, pusese toate trebile la cale. Şi Ipate 

cînd a mai vădut şi asta, nu mai ştia ce să zică ; 

mai că'i venea a crede că şi el are a face cu dracul.
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— Măi Chirică, dapoi ştii că şi boerul câtu-i de 
boier, a pus'o de mămăligă. laca "mi-a dat şi bani 
de am adus acasă. 

— ȘI aceştia-s buni, stăpine; pune'i la chimir şi 
taci molcom. Am ştiut eti dinainte, că are să ne 
iasă și de cheltuială. 

A doua zi după asta, Chirică zise lui Ipate: | 
— Ei, stăpine, de acum cred că ni'aj ce mai zice: 

ca miine mi se implinesc anii ȘI rămii făr'de mine. 
Mai "nainte calea-valea ; erai deprins a trăi singur, 
dar acum are să'ţi cadă greii; mai ales că ţi sa 
ingreuiat şi gospodăria. Haj, ce zici, te însori ori ba? 

— Apoi dă, măi Chirică, ştiii ei ce să fac? Par 
că tot m ași însura; cind aş da peste o parte bună, 
aş face şi eti poate pasul acesta. Dar tare mă tem, 
nu cum-va să "mi iai pe dracul după cap, să'l aduc, 
cu lăutari în casă și pe urmă să nu'| pot scoate 
nici cu o mie de popi; capo” utunci lehamite ȘI de 
insurat și de avere şi de tot! 

— De asta ţii acum în grijă, stăpine? Dacă a 
Tămas treaba pănă la atita, apoi las” pe mine că te. 
oi face ei să iei un drăguţ de femee care nu se 
mai află! Căci ei şed călare în inima lor ȘI, nu că 
mă laud, dar ştii toate măruntaiele dintr'însele. Des- 
pre asta nu 'mi-e ruşine; pot să'ţi aleg una și noap- 
tea pe'ntuneric. Pentru altul n'aş face-o, să ştii că 
mi-ar da lumea de pe lume, dar pe d-ta vreai nu- 
mai decit să te. văd om ca toţi oamenii în rînd cu 
lumea. Nu vezi că cei mai mulți de teapa d-tale, 
se țin cu nasul pe sus, numai din pricina asta. Ca 
ŞI cum parcă d-ta n'ai fi vrednic să ţii o femee! 

Creangă. — Opere compleete. 
16



  

— Măi Chirică, tare mai eşti și tu nu ştiă cum; 

scoţi omul din minţi cu vorbele tale. Bun staroste 
"mi-am găsit. Nu ştii cine te-a îndreptat la casa 

mea, că știu că ești berechet bun. Ş'apoi mult stai 

ei cîte odată și mă gindesc în mintea mea, de unde 

ai tu atita putere. Mai că'mi vine să zic şi ei ca 
boerul cela : nu ştiv nâlucă să hi, om să fii, dracul 

să fii, dar nici lucru curat nu eşti. Numai fi ce'i îi, 
asta nu mă priveşte; mie unuia știi că "mi-ai priit 

bine, nam ce zice! Ei, ia spune, cum zici tu că 

mii alege femee ? 
— la în Duminica vitoare, stăpîne, să mergem 

în sat la horă. Eă oii sta de oparte cu băeţii; iar 

d-ta să te prinzi în joc lîng'o fată, care "ţi-a plăcea. 

Ei atunci 'mi-oi tiri piciorul pe lîngă d-ta, oi ochi-o. 

bine şi apoi "ţi-oi spune eu, ce zace într'insa. 
— Da ştii c'ai chitit-o bine, măi Chirică ? Tot cu 

draci eşti tu, bine zic ei. 
— Apoi dă, stăpîne, în ziua de azi dacă nui f 

şi cu draci o leacă, apoi ci-că te fură sfinții, și iar 

nu'i bine. 
In sfîrşit ce spun ei, ce nu mai spun, cum vine 

Dumineca, Ipate şi cu Chirică se iau şi se.duc la 

horă în sat. Chirică, cum e treaba băeților, se acă- 

țăra pe cele garduri și se hlizea cu ceilalţi băeți. 

lar pate, de cuvint; se prinde în Joc lingă o fată, - 

care chiteşte că 'W-ar cam veni la socoteală ; începe 

el a o măsura cu ochii de sus pănă jos şi de Jos 
pănă sus şi cum se învirtea hora, ba o strîngea pe 

fată de mînă, ba o călca pe picior, ba... cum e 

treaba flăcăilor. Şi tropai, tropai! ropai, ropai! 1 se 

i
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aprinde lui Ipate al nostru călciiele. Chirică era şi 
el pe acolo și cum se lăsă Ipate din joc, spirituşul dracului îi zice: | 

— Ei stăpine, parcă te-ai cam aburit la față, nu 
știi cum; ce zici, aşa'i că'ţi vine la socoteală? 

— Apoi dă, nu ştii cum să mai zic ŞI eu; pe- 
semne păcatele mi te-aii scos înainte, măi Chirică. 
Ei gîndesc s'o pornesc pe treabă; fata” hazulie şi 
m'a fermecat de acum. 
— Ba nu, stăpîne, dacă'i vrea să mă asculţi, ei 

te sfătuesc să n'o iei pe asta. Și focu'i hazuliă, dar 
tare răi te pirjoleşte cite odată. Fetişoara asta, o 
vezi d-ta cit e de scumpă la ris? Par-că "i-ar veni 
a crede că'i de cele cu crucea 'n sîn. [a! una de 
aceste a înălbit odată numai într'o singură noapte 
pe moşu-mei în fintină(2). 

— Cum asta, măi Chirică? 
—— Da, ia! nu mal ști șI d-ta cum, stăpîne. 
— lan auzi], mai degrabă "i-ai putea strimba făl- 

cile, decit vorba. Mâi Chirică, ei gindesc, că s'a da 
după mine și s'a face şi ea bună. 

— Î.. hi! da, cum nu? Eu însă iți spun priete- 
neşte, că fetișoara asta, are trei coaste de drac 
intr'insa; şi chiar şi cea mai bună dintre femei încă 
tot mai are una. Să te mai laşi, stăpîne, păn'om da 
măcar peste una de acelea, Şapoi "ți-oi, mai spune 
ei ce este de făcut. | 

— Apoi dă, măi Chirică, te mai tot cihăit de 
cap pănă acum, să mă însor, de "mi-ai aprins pofta 
de însurat, şi apoi acum tot tuo şurubueşti ŞI-O în- 
torci, cum îţi vine ţie la socoteală.



  

— Stăpine, şhi că ei nu'ţi voesc răul; ascultă-mă 
că. n'ai să greşești. - . 

Ipate auzind aşa, se dă după Chirică ȘI se în- 

toarnă ei. seara-:acasă, tot. cum Sati dus. Insă cum 

ajunge acașă, parcă „nu.iera âcela; muncea el, nu 

muncea, dar ştii că se frăminta cu gindurile și de 

abia . aştepta să vie.; Duminica. viitoare. | 

Duminica vine, şi. ej, iară se duc la horă în alt. 

sat. Chirică, după obiceiul săi -se. ia::cu bâeţii, eară- 

Ipate se, prinde în joc. lingă :o fată, care o chiteşte 

el; joacă, cit joacă şi lingă aceea. şi intră în vorbă 

cu dînsa ; fata,, bună. meheneghe, îi întoarce: capul 

ŞI. Ipate... vede. că 'nu'i de lepădat. Dar Chirică era 
şi elpe acolo, -şi cum.se lasă. Ipate din joc, îi zice:. 

— Fă stăpîne, cum. văd ei, nici. de asta nu te-ai 

da în lături; aşa”i că ţi-a căzut;:tronc la inimă ? 

— Mai aşa, măi Chimică. 

— Apoi, îţi. spun. eă,- stăpine,; că nici asta nu'i de 

noi: O. vezi cit: e de pășină,.dar: şi asta are două 

coaste de drac, întri insa.. Să te. mai laşi, stăpine, 

cum "ţi- am spus ei,... e 

Da Apoi. dă, măi Chirică ;. în ziua; „de azi, nu ştiă 

zăii. care a: mai &..cu crucea în șîn..cum cauţi tu. 

Eu. gindesc .că. tot .orh „alege,. -0mM - alege -pănă om 

culege. E , | 

— Ba nu; stăpine, lasă pe. mine, că i ştiu eu ce fac. 

Ipate iar se lasă, după cum zice' Chirică, şi se 

întoarnă. ei ;seara'.acasă, tot-cum sai dus. Dar Ipate 

acum, nici de treabă .nwşi. mai. căuta, nici mîncarea 

nu se.mai prindea de.dinşul, nici somnul nu 'l.fura, era 

cum e mai răi; de, ce.să'i. zici ?, dăduse şi el în
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Părpăra. însuratului: Ș'apoi -ştiți:'că este o vorbă: 
cînd e omul în doi peri, să te 'fereşti de dinsul, 
c'atunci e cum e mai rău. Vorba. ceea: «arde focu 
n paie ude». Aşa și Ipate, tot: sughiţa, tot ofta din 
grei și d'abia aştepta să vie Duminica. Duminica 
iar -vine și ei 'acum se iaă ȘI se duc la joc în alt 
sat. "Și. cum ajung acolo, Ipate 'se' și prinde în joc 
lingă un puişor de fată, căreia îi juca ochii în 
cap ca: la' o şerpoaică.: Se învățase şi el şiretul, a 
le alege aşa pe deasupra, dar numai Chirică băietul 
ştia ce zace în inima lor ŞI cit le poate calul; că 
ce'i mai greu de ales,'de cit omul? Dar Chirică era 
și el pe acolo. Și ce-a făcut el ce-a dres, că fetei 
ȘI lui pate ai început a le sfirăi inima unul după 
altul. Boldul Satanei. se vede că” îinghimpase. Și 
cum se lasă Ipate din joc, Chirică îl trage de-o 
parte şi'l întreabă : ” Da 
„— Eă stăpine, cum ţi” se: pare? 
—' Cum să mi se pară, măi Chirică ? la par'că 

îmi vine s'o sorb cu ochii, de:dragă ce'mi &; dacă 
n'a mai fi şi asta, apoi nu mă mai însor niciodâtă, 
că--destul "mi-am tulburat mințile păn' acum. 

— Asta'i bună stăpine, zise Chirică, Nu'i vorbă, 
că tot are şi ea o 'coastă de drac;. dar trăind ȘI 
nemurind,. “i-om scoate-o noi şi p'aceea. 

Atunci, bucuria lui Ipate! Incepe a se ţine de 
fată, ca scaiul de oae. Și unde nu "ţi-o înșfacă pe 
sus și se iai ei ba din tilcuri, ba din cimilituri, ba 
din păcălit, ba din una, ba din alta și de colea pănă 
colea, 'şi-au plăcut unul altuia. ȘI Ipate ne mai avind



  

răbdare se și duce la tată-său şi la mă-sa de-o 
cere. Vorba ceea: 

Vin la mama de mă cere; 

De ma da,de nu m'a da, 

Peste noapte mi'i fura. 

Părinții fetei cînd aud asta, ati de bucurie că le-a 

picat un om aşa de bun şi o dâi cu mineci largi. 

Peste cîte-va zile nunta se face şi Ipate îşi iea fe- 
meea cu zestre cu tot, o duce a casă la dinsul şi 

pace bună! Şi așa trăiaă ei de bine şi se iubiati 

unul pe altul, ca mşte hulubaşi. Și Ipate, fiind foarte 
mulțămit de asta, zise într'o zi: 

— Doamne, măi Chirică, bun suflet de femee mai 
am! Bine "mi-am ales”o. , 

— Bună, stăpine, nui cuvint, dar ştii că este o - 
vorbă: cînd nu gindeşti, atunci te triînteşte, las” să 

vedem. la aduţi aminte, ce "ţi-am spus odată, că şi 

asta, cît îi de bună și blajină, tot are o coastă de drac 

întriînsa care trebue scoasă numai de cât, dacă “ţii 

voia să ai femee cum trebue şi s'o duci cu dinsa 
pănă la adinci bătrineţe. 

— Apoi dă, nu ştii cine "ţi-a mai putea intra şi 
ție în voie, măi Chirică. Cite ştii tu, numai dracul 
cred, că poate să'ţi dee de fund. 

Dar nu se împlineşte bine anul şi femeea lui Ipate 

face un băiet. La vr'o două trei luni după asta, Ipate 

se trezeşte intr'o zi cu socru-săi, că vine şil chiamă 

la nunta unui frate al femeei sale. Chirică, simțind 
toate, cum îi dracul, trage pe stăpînul săi la o parte 
ŞI zice: 

— Stăpîne, lasă să se ducă numai nevasta d-tale
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cu copilul, iar d-ta spune că de'i avea vreme să te 
duci mai pe urmă, bine-de-bine, iară de nu, să te 
ierte. Şi după asta, ți-oi mai spune ei ce'i de făcut. 

Ipate, deprins a asculta pe Chirică, zice socru-săă: 
— Tată, eu n'oi putea merge, că după cum vezi 

am tare multe trebi pe capul mei şi numai cu un 
urgăţel ce'l am, de-abea le pot dovedi. Nevasta mea 
insă poate să meargă şi de m'a ierta vremea să 
pot veni şi ei mai pe urmă, bine-de-bine, iară de 
nu, te rog să mă ierţi! 

Socru-săă atunci ne mai avind ce zice, ia pe ne- 
vasta lui Ipate cu copil cu tot şi se cam mai duce. 
In ziua de Uncrop, Chirică zice lui Ipate: 

— Stăpine, ia acum a venit vremea ca să scoatem | 
coasta cea de drac din femeea d-tale. Hai, încalecă 
iute pe cal şi te du la nuntă, dar să ştii de la mine, 
ce ai să faci cind vei ajunge acolo: alăturea cu 
casa socru-tăti, este o căsuţă tupilată, in care şade 
un tălpoi de babă, meşteşugoasă la trebile sale, cum 
ii sfredelul dracului. Du-te de trage în gazdă la dinsa 
și fă-te- că eşti un drumeţ străin. Pune-te apoi pe 
lingă ea luntre şi punte și jurueşte'i cerul ŞI pămintul, 
ca sățţi smomească pe nevasta d-tale și să "ţi-o 
aducă acolo. Și atunci să vezi, ce pot babele și cit 
îi de credincioasă femeea. 
— Să... ra! măi Chirică, ce spui tu? Parcă des- 

pre asta mi-aş pune capul la mijloc. 
— Ba nu fi aşa de darnic, stăpîne. Mai bine cru- 

ță ți capul, că poate ţi-a mai trebui. 
— Dar oare nu m'or cunoaşte, măi Chirică? 
— N'aibi grijă, stăpine, poţi să te duci ŞI pe la



  

nuntă, că am făcut ce știă eă şi nime nare să te 

cunoască. 

Ipate, voind să se încredințeze și despre asta, as- 

cultă pe Chirică și se duce: şi cum ajunge în sat, 

trage în gazdă la o babă, o ia cam pe departe şiii 

'spune că să'i aducă pe sară pe nevasta lui Stan din 

satul cutare la dinsul. - 
Baba, cînd aude asta, pune mîna la gură, clatină 

din cap şi zice: 

— Doamne, om bun, cum crezi: d-ta că aş face 
eii una ca asta; mai ales că femeea are bărbat bun, 

frumos şi bogat, şi nui de-acele de care gîndeşti d-ta? 

Atunci pate scoate plosca de la oblinc, dă babei 

vre-o cite-va gituri de rachiu şi apoi îi mai întinde 

şi o pungă foșcă de bani, zicind: 
— Mătuşă, de mi'i face acest bine, atunci să ştii 

că ai să ai şi mai mult de la mine. Fii bine în- 

credințată, că n'are să ne ştie nici pămîntul. 

Baba, de-odată stă pe gînduri; par'că.n'ar fi prea 

voit nici treaba so facă, dar nici punga s'o lese. 
În sfîrșit mai şede. ea pe gînduri, cît şede; apoi ia 

punga şi zice: 
— Om bun, minca-te-ar puricri, să te mînince !.. 

Eu ştiu ce vrea să zică durerea de inimă, bat-o pir- 

dalnica s'o bată... Nu ştii, zău, cum a sta şi asta; 

îmi plezneşte obrazul de ruşine cînd gindesc, cum 

am să mă înfățoşez înaintea femeei celeeâ, cu vorbe 

“de-acestea.., mă duc şi ei întrun noroc, să vedem, 

și de-oi putea face ceva, bine de bine, iară-:de nu, 

mii crede şi. d-ta, că ştii cum; se fac de grei tre- 

“bile acestea şi rar le scoatem. în capăt. 

-



  

  

— Crede şi-d-ta mătuşă, că de'i face pe treabă 
mare sălți fie degeaba. : 

Atunci baba zice: | 
— Să vedem, întrebarea n'are greş. Mai ştii de 

unde sare epurele? Mai ales că bărbatu-săii nu este aici. 
Apoi, cam înspre seară lasă pe drumeţ singur în 

casă, şi se duce alăturea la nuntă, şi cum ajunge, 
trage pe nevasta lui Ipate de o parte, îi spune co- 
doșca cite și. mai multe, ş'o face pe femee să se 
alunece cu mintea! 

— Mătuşe, zice nevasta, d'apoi oare cum om face 
noi, ca să fie mai bine? 
„— Acesta nu-i vrun lucru păn” pe-acolo, copilă 

hăi, zise baba. la, du-te în casă, trezeşte'ţi copilul 
din somn şi el atunci are să înceapă a plinge; pe 
“urmă pișcă” tot cîte o leacă şi el are să înceapă a 
țipa.. Și atunci tată-tău, cum îi el supărăcios, are să 
zică de la o vreme să iei băiatul şi să'l dai — ia, 
încolo la baba cea de alăturea. Tu, cum îi auzi asta, 
să iei băiatul cu albie cu tot şi să vii cu -dinisul la 
mine. Ş'apoi atunci... 

Femeea lui Ipate ascultă de babă, face cum i-a 
zis ea şi pe înserate şi vine la dinsa cu copilu în 
braţe; și cum intră în casă, începe a se chicoti ŞI 
a-spune de: la nuntă multe şi mărunte, fără. să cu- 
noască pe bărbatu-său,.  - 
- Atunci Ipate le dă de băut, pănă le amețeşte pe 

-amîndouă, apoi își fură :copilul din covățică, după 
cum îl învățase Chirică, şi fuge cu. dinsul acasă. 
Chirică, cum îl vede viind, îi:iese înainte de pe la 
poartă, şi zice:



  

— Ei, stăpîne, minciuni ţi-am spus ei, ori ba? 
— Ba nu, mă Chirică; acum văd ei ce poate fe- 

meea. De acum nu mai trăiesc nici un ceas cu dinsa; 
am s'o daii dracului de pomană, soi rău ce este ea! 

— Ba nu, stăpine, să nu faci una ca asta, că fe- 
meia d-tale e una dintre cele mai bune femei. Da 
știă eii cine'i de vină aici. Las”o întii să vie acasă, 
să "i scoatem costița aceea, care ţi-am spus eu şi 
atunci îi vedea d-ta, ce lucru de femeie are să iasă 
dintr'îusa. 

Acum, să ne întoarcem iar din urmă. 
Femeia lui Ipate şi cu baba, cînd se trezesc din 

amețeală, nici tu drumeţ, nici tu copil, nici tu ni- 
mica! Atunci odată încep ele a se boci înăduşit şi 
a se bate cu pumnii peste .cap, însă fără nici un 
folos! Mai iscodește -ea pe ici pe colea să vadă n'a 
putea afla ceva despre -copil, dar copilul parcă in- 
trase în pămint. | 
— Ei, ei! Acu'i acu. Vai de mine, nevastă-hăi, 

zise baba; ce păcat mi-am găsit cu tine! dracul ştie 
ce să fac? 

ȘI cum sta baba împietrită, dracul îi şi dă în gind una: 
— Nevastă-hăi! alta nu "i de făcut, decit să n- 

şomollăcim motanul ista al mei cu nişte petece, să”l 
punem în albiuţă și apoi să dăm foc casei pe din 
lăuntru, iar noi să eşim afară. Şi cînd s'a aprinde 
mai tare, noi să începem a ne boci în gura mare 
și a striga: foc! foc! şi păn'or sări oamenii de la 
nuntă, pănă nu ştii ce, casa are să se topească. Și 
cînd or găsi motanul. scrum, at să creadă că era 
copilul, şi poate s'o tămăduim.
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— Că bine zici d-ta, mătuşă; asta so facem. 
— S'o facem, s'o facem. Dar eu ce fac tocmai 

acum la bătrîneţe, fără leac de adăpost! 
— Nu te îngriji de asta, mătușă dragă, că am să 

te iai cu mine şi “i trăi pe lingă noi, ca banul cel 
bun. Bărbatul met e cum îi piinea cea bună şi te- 
om avea curat ca pe-o mamă. 

Atunci baba se înduplecă, căci n'are încotro; dat 
ele foc casei, și pănă cînd sar oamenii, pănă nu şti 
ce, şi casă și motan şi tot se fâcuse scrum. ară 
ele plingeai de udai pămintul, zicînd: 

— Vai de noi şi de noi! copilașul nostru, cum a ars! 
Oamenii văzîndu-le zbuciumindu-se aşa, aă înce- 

put care dincotro să le mîngiie. Și a doua zi tatul 
femeei lui Ipate, trimete pe un argat al săă cu ca- 
rul cu boii să ducă şi pe babă Și pe fiică-sa la băr- 
batu-săii a casă, arătîndu-se cu mare părere de rău 
pentru astă cumplită nenorocire. Pe drum femeea 
lui Ipate zice babei: | 

— Mătuşică, viră-te ici în sacul acesta ŞI cînd vom 
ajunge a casă întii am să spun bărbatu-meiă, că aici 
sunt nişte buci de la mămuca, pentru tăcut saci. Și 
aceasta numai pănă s'a duce de la noi un ticălos de 
argat pe care "| avem, că chiar azi i se împlineşte. 

Baba ascultă și se vîri în sac. Și cum ajung a 
casă și trag carul în ogradă, nevasta lui Ipate lasă 
toate cele în car şi se duce d'adreptul în casă plin- 
gînd, să găsească pe bărbatu-sătă ŞI să'i spună cele 
întimplate. Insă cînd colo, nici Ipate, nici Chirică 
nu erai acasă. Atunci femeea lui Ipate, ŞI cu arga- 
tul tătîne-săă, tăbircesc sacul, cum pot, îl pun în-



  

tr'o căsoaie, pe cuptor, după horn, și apoi ea dă 

drumul argatului. să 'se ducă înapoi. Și cum porneşte 

acesta, lpate și pică în loc. Femeea lui cum îl'vede, 

“începe a boci şi a zice: 
— Vai de mine şi de mine, bărbate, ce am pă- 

țit. Copilașul nostru nu mai este! Și-i spune toată 

întimplarea după cum se! înţelesese cu baba, -Ipate 
atunci îi zice: 

— Lasă, măi femeie, că: de- -om trăi vom fi noi 
harnici să mai facem copii. Dă, cu cine să te sfă- 

deşti! Pe semne așa a fost să fie:de la Dumnezeă! 
Și cum vorbeai ei, numai iacă intră și Chirică 

pe uşă, cu un ciocan, c'o daltă şi co pereche de 

cleşti în mină. Femeea lui lpate, cum îl vede, începe 

a 1 se tingui şi lui, Dar Chirică, după ce-o ascultă, zice: 

„— O crezi, stăpîne, ce spune? Nu te mai uita 

în gura ei. la mai bine s'o cinătuim. Pune-o jos 
șI să'i scoatem costiţa aceea. 

Atunci pate odată mi ţi-o şi înşfacă de cozi; o 

trînteşte la pămint şi-o ţine bine. Iară Chirică în- 

cepe a'i număra coastele din stinga, zicînd: una, 

două, trei; şi cînd la -a patra, pune dalta, trînteşte 

cu ciocanul, o apucă cu cleştele ş'o. dă afară. Apoi 

aşează pielea la loc, pune el ce pune la rană, şi pe 

loc se tămăduieşte. După aceasta zice :. 

— Stăpîne, ia, deacum ai femeie cum se cade; 
numai s'o cam ţii: din frîă şi săi retezi unghiile din 
cînd în cînd, 'ca nu cum-va' să'ți pună coarne. Și 

„odată se duce Chirică la casa de -alăturea și aduce 
copilul. Femeia. lui pate, cînd a mai văzut și asta, 

numai 1 s'a încleştat gura şi a înghețat de frică. :
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Atunci Chirică sărută mina ui Ipate, şi zice: 
— Ei, stăpîne, iaca. chiar azi imi s'au împlinit anii 

de slujbă. Rămii deacuma sănătos, că ei mă duc 
de unde am venit. Dar să ştii de la mine şi să spui 
Şi altora, că te-a slujit un drac trei ani de zile, nu- 
mai pentru un boţ de mămăligă de pe teșitura din 
pădure şi pentru un putregai de căpătii ce'mi tre- 
bueşte sub talpa iadului. 

Și atunci odată şi înșfacă Chirică sacul cel de 
după horn cu babă cu tot şi se face nevăzut. Fe- 
meea lui Ipate începe atunci a ţipa grozav și a zice: 
— Aleargă după diînsul, bărbate, şi nul lăsa! 

Cilţii de la mămuca mi i-a luat... din ce să mai 
tacem noi saci ? | 

Ipate însă nu avea acum grijile aceste ; el era mihnit 
pentru perderea lui Chirică, care era bunătate de 
băiet şi nu ştia unde "l-ar găsi, ca să'i mulțumească 
pentru atitea binefaceri, ce primise de la dinsul. 

Dar Chirică era acum tocmai în iad şi se desfăta în 
sinul lui Scaruoschi, iar codoşca de babă gemea sub. 
talpa iadului și numai motanul ei cel din ceea lume 
îi plingea de milă, pentru că "l-a cocolit aşa de bine. 

ȘI iaca aşa; oameni buni, s'a .izbăvit, Ipate şi de 
dracul şi de babă, trăind în pace cu nevasta ŞI cu 
copiii săi. Și după aceea, Cînd îi spunea: cumva ci- 
neva cite ceva de pe; undeva, care era cam aşa și 
nu așa, Ipate flutura din cap şi zicea : | 
— la, păziți-vă mai bine treaba Şi numi tot spu-; 

neți cai verzi. pe pereţi, că eu sunt Stan Pățitul!



  

5 05 îi dp dpi pă 

Ivan Turbincă |) 

Era odată un rus, pe careil chema Ivan. Şi rusul 
acela, din copilărie se trezise în oaste. Şi slujind el 
cite-va soroace de-a rîndul, acum era bătrin. Și mai 
marii lui văzîndu-l, că 'şi-a făcut datoria de ostaş, - 
l-ai slobozit din oaste cu arme cu tot, să se ducă 
unde-a vrea, dîndu'i şi două carboave de cheltuială. 

Ivan atunci mulțumi mai marilor săi, Şi apoi lu- 
îndu'şi rămas bun de la tovarăşii lui de oaste cu care 
mai trase cite o dușcă, două de rachiii, porneşte la 
drum cîntînd. 

ȘI cum merge Ivan şovăind cînd la o margine 
de drum, cînd la “alta, fără să ştie unde se duce, 
puțin mai înaintea lui mergea, din întîmplare, pe 
o cărare lăturalnică, Dumnezeu şi cu stintul Petre, 
vorbind ei ştii ce. Sfintul Petre auzina pe cine-vu 
cîntind din urmă, se uită înapoi şi cînd colo vede 
un ostaş mătăhăind pe drum în toate părţile. 

— Doamne, zise atunci sfintul Petre, speriet, ori 

:) Tipărită întiia oară în «Conv. Lit.» Anul XII, pag. 22.
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hai să ne grăbim, ori să ne dăm la o parte; nu 
cumva ostașul cela să aibă harțag şi să ne găsim 
beleaua cu dîusul. Șt cam mai mincat eă odată 
de la unul ca acesta o chielfăneală. | 

— N'ai grijă. Petre, zise Dumnezei. De drumeţul 
care cîntă, să nu te temi: ostașul acesta e un om 
bun la inimă şi milostiv. Vezi']? Are numai două 
carboave la sufetul său; şi drept cercare, hai, fă-te 
tu cerşetor la capătul ist de pod, şi ei la celălalt, ŞI 
să vezi cum are să ne dea amîndvuă carboavele de 
pomană, bietul om! Adu'ţi aminte Petre, de cite ori 
ţi-am spus, că unii ca aceștia ati să moștenească 
împărăţia cerurilor. 

Atunci sfintul Petre se pune jos la un capăt de 
pod, iară Dumnezei la celălalt, şi încep a cere de 
pomană. 

Ivan, cum ajunge în dreptul podului, scoate cele 
două carboave de unde le avea strinse și dă una 
lui sfintul Petre şi una lui Dumnezeu, zicînd: 

— Dar din dar se face raiul. Na-vă! Dumnezeiă 
"mi-a dat, eu dau şi Dumnezei iar "mi-a da, că are 
de unde. Și apoi Ivan incepe a cînta şi se tot 
duce înainte. | 

Atunci sfintul Petre zice cu mirare : 
— Doamne, cu adevărat bun suflet de om e a- 

cesta, şi n'ar trebui să meargă nerăsplătit de la 
faţa ta. 

— Dar, Petre, las că am eu purtare de grije 
pentru dînsul. Apoi Dumnezeii porneşte cu sfîntul 
Petre, şi cît ici, cît colea, ajung pe Ivan, care o ducea 
tot întrun cîntec, de par'că era toată lumea a lui.



— Bună calea, Ivane, zise Dumnezeii. Dar cînţi, 

cînți, nu te 'ncurci. 
— Mulţumesc d-voastră, zise Ivan, tresărind. Dar 

de unde știi așa de bine, că mă chiamă Ivan? 

_— Dapoi dacă noi şti eu, cine altul are să ştie? 

răspunse Dumnezeu. 

— Dar cine eşti tu, zise Ivan cam sborșit, de te 

lauzi că ştii toate? 

— Eu sunt cerşetorul pe care Pai miluit colo la 

pod, Lvane.  Şi.. cine dă săracilor, împrumută pe 

Dumnezei, zice Scriptura. N'aţi împrumutul înapoi, 
căci noi.nu avem trebuinţă de bani. la, numai am 

vrut să'i dovedesc lui Petre, cit eşti tu de milostiv. 

Află acum, vane, că ei sunt Dumnezeu, şi pot 

să'ți dai ori ce'i cere de la mine; pentru că şi tu. 

eşti om cu dreptate şi darnic. 
Ivan atunci, cuprins de fiori, pe loc s'a desmețit, 

a căzut în genunchi dinaintea lui Dumnezei, şi a zis: 

— Doamne, dacă eşti tu cu adevărat -Dumnezei, 

cum zici; rogu-te blagosloveşte'mi turbinca asta, ca: 
ori pe cine-oi vrea eu, să] vir într'insa ; şi-apoi să 

nu poată eși de-aici fără învoirea mea. 
Dumnezeă atunci zîmbind, blagoslovi. turbinca, 

după dorința lui Ivan, şi apoi. zise : 

— Ivane, cînd te'i sătura tu de umblat „prin lume, 

atunci să vii să, slujeşti și la poarta mea, căci nu, 

ţi-a fi rău. 

— Cu toată bucuria, Doamne; am.să vin numai 

de cât, zise Ivan. Dar. acum de-odată, mă duc. să 

văd, nu mi-a pica ceva. la turbincă.?. Și zicînd a- 

ceste, apucă peste cîmpi. de-a dreptul; spre -.niște



  

curți mari, care de abia se zăreau înaintea lui, pe 
culmea unui deal. Și merge Ivan şi merge ŞI merge, 
pănă cînd pe înserate ajunge la curţile cele. Şi cum 
ajunge intră în ogradă, se înfăţişează înaintea bo- 
ierului şi cere găzduire. Boierul acela ci-că era cam 
zgârcit, dar văzind că Ivan este om împărătesc, 
n'are ce să facă. Şi vrind-nevrînd poruncește unei 
slugi, să dea lui Ivan ceva de mincare, ŞI apoi 
să] culce în nişte case nelocuite, unde culca pe 
toți musafirii, cari veneai, aşa ni-tam, ni-sam. Sluga, 
ascultind porunca stăpînului, ia pe Ivan, îi dă ceva 
de mincare și apoi îl duce la locul hotărit, să se 
culce, 

— Las dacă nu i-a da odihna pe nas, zise bo- 
ierul în gîndul săi, după ce orîndui cele de cu- 
viință. Ştiu că are să aibă de lucru la noapte. A- 
cum să vedem care pe care? Ori el pe draci, ori 
dracii pe dinsul. 

Căci trebue să vă spun că boierul acela avea o 
pereche de case, mai deoparte, în care se zice că 
locuia necuratul. Și tocmai acolo porunci să culce 
şi pe Ivan! 

Ivan însă habar n'avea de asta. El cum a intrat 
în odaia unde la dus omul boerului, şi-a pus ar- 
mele în rinduială, s'a închinat după obiceiit şi apoi 
s'a tologit așa îmbrăcat, cum era, pe un divan 
moale ca bumbacul, punîndu'şi turbinca cu cele 
două carboave sub căpătii, şi aşternîndu-se pe somn, 
căci de-abea îl țineai picioarele, de trudit ce era. 
— Dar poate, bietul, să se odihnească? Căci cum 
a stins luminarea, odată se trezeşte că-i zmuceşte 

Creangă. — Opere compleete. 17



  

cineva perna de sub cap şi i-o aruncă cît colo! 

Ivan atunci puind mîna pe sabie, se scoală repede, 
aprinde lumînarea şi începe a căuta prin casă, în 

toate părțile, dar nu găseşte pe nimeni. 
— Măi! Dar acest păcat? Ori casa asta nu'i cu- 

rată, ori sa cutremurat pămîntul, de mi-a sănt 

perna de sub cap; şi eti umblu bădădăind ca un 

nebun. Ce-or mai fi şi cutremurile ieste, zise Ivan, 

mai făcînd cîte-va cruci pănă la pămînt şi apoi 1ar 
se culcă. Dar cînd să ațipească de odată se aud 

prin casă o mulțime de glasuri, care de care mai 

uricioase; unele miorlăiau ca miţa, altele coviţaă ca 

porcul, unele orăcăiau ca broasca, altele mornăiau 

ca ursul ; mă rog fel de fel de glasuri schimono- 

site se auzeau de nu se. mai ştia ce mama dracu- 

lui să fie acolo. Ivan atunci se cam pricepe ce ar 

fi asta. 

— Apoi stăi dar! că are Chira socoteală, cum 
văd ei. Și îndată începe a striga puternic: 

— Paşol na turbinca, ciorti / 

Atunci diavoli odată încep a se cărăbăni unul 

peste altul în turbincă, de parcă'i aducea vintul. Și 
după ce intră ei cu toţii înlăuntru, Ivan începu a'i 

ghigosi muscăleşte. Dup”: ăceea leagă turbinca 

strîns la gură, o pune sub cap, mai trîntindu-le 
prin turbincă nişte ghionturi ruseşti, colea cum ştia 

el, de da inima din draci. Apoi se culcă cu capul 
pe dînşii, şi ne mai fiind supărat de nimeni, trage 

Ivan un somn de cele popeşti. Dar cînd pe a- 

proape de cîntători, Scaraoschi, căpetenia dracilor, 

văzînd că parte din slugile lui se zăbovesc, por-
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neşte cu grăbire la locul ştiut, să le caute. Și -a- 
Jungind într'o clipă, se viră, el ştie cum și pe unde, 
în odaie la Ivan, şi'i şterge o palmă prin somn, 
cit ce poate. Ivan atunci sare ars, și odată strigă: 

— Paşol na turbinca ! 
Scaraoschi atunci intră și el fără vorbă, şi se în- 

ghiesueşte peste ceilalți demoni, căci n'are încotro. 
— Ei, las că vă judec eu acuşi, necuraţilor ; voi 

scoate incul din voi, zise Ivan tulburat. Cu mine 
Vaţi găsit de jucat? Am să vă muștruluesc, de a 
să ridă şi cîinii de voi. Şi odată se îmbracă ŞI se 
înarmează Ivan, cu toate ale lui, şi ieşind afară, în- 
cepe a face un tărăboi, de s'a sculat toată ograda 
în gura lui. 

— Dar ce-ai păţit, mă pahonţule, de te-ai sculat 
cu noaptea 'n cap, şi faci aşa larmă, ziseră oamenii 
boierului, cari dau chiori unul peste altul, de parcă 
aveau orbul găinilor. 

— Ce să păţesc, zise Ivan dirj, ia! am căptușit 
niște iepuroi, şi am de gînd săi jumulesc. 

Boierul, în sgomotul ista, se scoală ŞI el și în- 
trebă : ce vuiet e acolo prin ogradă ? 

— la mai toată noaptea nu ne-am putut odihni 
din cauza rusului celuia. Dracul ştie ce are, ci-căa 
prins niște iepuroi, şi vrea să'i jumulească, să iertați 
dumnea-voastră ! 

In vorbele aceste, numai iaca ce se înfăţişează şi 
Ivan înaintea boierului cu turbinca plină de draci, 
cari se zbăteai ca peştii în virşă. 

— laca, gospodin, cu cine m'am vînjoht toată 
noaptea... dar încaltea "ţi-am curăţit ŞI ei casa de
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draci, şi vi-i aduc poclon des de dimineaţă. Porun- 
ceşte să'mi aducă nişte palce, că am să'i bat la sfroi 

să pomenească ei cît or trăi, că ai dat peste Ivan, 

robul lui Dumnezei. 

Boierul, văzind aceasta, pe de-o parte l-a cuprins 

spaima, iar pe de alta nu mai ştia ce să facă de 
bucurie ; căci multe sărindare mai dăduse el pănă 

atunci pe la popi în toate părțile ca să'i poată 1z- 

goni dracii de la casă, şi nici că fusese chip. Dar 

se vede că pănă acum le-a fost şi lor veleatul. Cu 

Ivan "şi-au găsit popa! 

— Bine, Ivane, zise boierul cu mulţumire. Să'ţi 

aducă palce cite vrei, şi fă'ți datoria cum știi : c'apoi 

om oi fi şi eu, helbet! 

In sfîrşit nu trece mult la mijloc, iaca se pome- 
neşte Ivan cu un car plin de palce cum îi plăcea 

lui. Le sa el şi le leagă la un loc, tot cite două-trei, 

după cum îşi ştiea meşteşugul. 
Dar pănă la vremea asta, se adunase împrejurul 

lui Ivan tot satul, ca să vadă de patima dracilor. 

Căci lucru de mirare era acesta, nu şagă! Atunci 

Ivan dezleagă turbinca în faţa tuturor, numai cît 

poate să încapă mîna, și luînd cîte pe un drăcuşor 

de cornițe, mi ţil ardea cu palcele de'i crăpa pie- 

lea. Și după cel răfuia bine, îi da drumul, cu toc- 

mală să nu mai vie pe acolo altă dată. 

— N'oi mai veni, Ivane, cite zilişoare-oi avea eu, 

zicea ucigă'l crucea, cuprins de usturime şi se tot 
ducea împușcat. lară oamenii ce priveau şi mai ales, 

băieţii, leşinau de ris. 
Dar mai la urma urmelor, Ivan scoate de barbă
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şi pe Scaraoschi şii trage un frecuş de cele mos- 
chiceşti de'i fugea sufletul. 

— Poftim! După bucluc umbli, peste bucluc ai 
dat, măi jupiîne Scaraoschi. Să te înveţi tu de altă 
dată a mai bintui oamenii, Sarsailă spurcat ce eşti! 
Și apoi dindui drumul, «na !» fuge şi Scaraoschi 
după ceilalți ca tăunul cu pauul.... 

Dumnezei să te înzilească, zise atunci boierul, 
coprinzind pe van în braţe Și sărutindu-l. De acum 
rămii la mine, Ivane ; şi pentru că "mi-ai curățit casa 
de draci, am să te ţin ca pe palmă. 
— Ba nu, gospodin, zise Ivan. Mă duc să slu- 

Jesc pe Dumnezeiă, împăratul tuturor. ȘI zicînd aceste 
se încinge cu sabia, pune turbinca la şold, îşi ia 
ranița în spate, şi pușca pe umăr, și pornind, se tot 
duce înainte la Dumnezeu. lară privitorii, cu căciu- 
lele în mînă, îi uraă drum bun, ori încotro s'a intoarce. 

— Călătorie sprîncenată, zise boierul, de rămîneai, 
îmi erai ca un frate; iară de nu, îmi eşti ca doi. 

M: se pare mie, că Şi boierul, cît era de boier, 
luase frica turbincăi, de nu” păru așa de răă după 
Ivan, care'i făcuse atita bine. 

Ivan însă nici nu se gindea la asta; el își căuta 
acum de drum, întrebînd din om în om unde şade 
Dumnezeu. Dar toți pe ciţi îi întrebă, dădeau din 
umere neștiind ce să răspundă la aşa întrebare ciudată. 

— Numai Sfintul Nicolae trebue să ştie asta, zise 
Ivan scoțind iconița din sin, și Ssărutînd'o pe dos 
şi pe față. Și atunci, ca prin minune se ȘI trezeşte 
Ivan la poarta raiului! ȘI nici una, nici două, odată



  

începe a bate la poartă cît putea. Atunci sfintul 

Petre întreabă din lăuntru: 

— Cine'i acolo? 

— Eu, 

— Cine eu? 

— Eă, Ivan. 

—— Şi ce vrei? 

— Tabacioc este ? 
— Nuiă. | 

-- Votchi este ? 

— Nu. 

— Femei sunt ? 

— Ba. 

— Lăutari sunt ? 

— Nw's, Ivane, ce mă tot cihăieşti de cap? 

— Dar unde se găsesc de aceste? 

— La iad, Ivane.. nu aici. 

— Măi! Dar ce sărăcie lucie pe aici pe la rai, 

zise Ivan, şi ne mai lungind vorba, îndată şi por- 

neşte la iad. Şi, el ştie pe unde cotigeşte, că nu um- 

blă tocmai mult și numai iacă ce dă de poarta ia- 

dului. Și atunci odată începe a bate în poartă, strigînd: 

-— Ei! Tabacioc este? 
— Este, răspunde cine-va din lăuntru. 

— Votchi este? 

— Este. 

— Femei sunt? 

— Dar cum să nu fie?! 

— Lăutari sunt? 

— Ho, ho! Cîţi pofteşti.
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— A! haraşo, haraşo! -Aici e de mine! Deschi- 
deţi iute zise Ivan, tropăind şi frecîndu'și miinile. 

Dracul de la poartă, gindind că e vre-un muştereu 
vechii de-a lor, deschide ; şi atunci numai iacă ce 
se trezește pe neaşteptate cu Ivan Turbinca! 

— Vai de noi și de noi! ziseră atunci dracii, scăr- 
măniîndu-se de cap în toate părțile; aşa-i Cam pă- 
țito ? Ivan însă porunceşte să'i aducă mai de grabă 
votchi, tabacioc, lăutari ŞI femei frumoase, că are 
gust să facă un guleaz. 

Se uită dracii unii la alții, şi văzînd că nui de 
chip de stat impotriva lui Ivan, încep a'i aduce care 
din cotro rachiă, tutun, lăutari ȘI tot ce'i poftea lui 
Ivan sufletul. Umblai dracii în toate părțile, iute ca 
prisnelul, şi'i intra lui Ivan ?n voie cu toate cele, 
căci se temeau de turbincă, ca de nu ştii ce, poate 
că mai rău ca de sfinta cruce. 

De la o vreme se chefăluieşte Ivan, cum se cade, 
și unde nu începe a chihui prin iad şi a juca Ho- 
rodinca și cazacinca, luînd ȘI pe draci și pe dră- 
coaice la joc, cu nepus în masă; şi în vîrtejul cela, 
răsturna tărăbi şi toate cele în toate părțile, de'ţi 
venea să te strici de ris de iznoavele lui Ivan. Acum 
ce să facă dracii ca să'l urnească de-acolo? Gin- 
desc ei, se sucesc ei, se frămintă ei cu mintea fel 
şi chip, dar nici unuia nwi vine ?n cap, ce să facă. 
Talpa iadului însă, mai ajunsă de cap decit toți 
dracii, zise atunci lui Scaraoschi : 
— Haram de capul vostru; de maş fi ei aici, 

ați păți voi şi mai răi de cit așa. Aduceţi'mi de 
grabă o putină, o piele de ciine și două bețe să fac



  

o jucărie cum ştiă ei, şi acuşi vil mătur de aici. 
Și atunci îndată i se aduc cele cerute, şi tălpoiu 

face iute o darabana; şi apoi furişîndu-se de Ivan, 
iese cu dinsa afară şi începe a o bate ca de răz- 

boi: brr... brr... | | 
Ivan atunci își vine în simţire şi într'un buc iese 

afară cu pușca la umăr, să vadă ce este? 
Talpa iadului atunci face ţuşti! înlăuntru, şi dracii 

tronc! închid poarta după Ivan, şi puind zăvoarele 
bine, bucuria lor că aă scăpat de turbincă. Bate 

el Ivan în poartă, cît poate, se răcăduiește el cu 

pușca, dar ai prins ei acum dracii la minte. 
— Ei las”, cornoraţilor! de miţi mai pica vr'o 

dată în mînă, turbinca are să vă ştie de ştire. 

Văzînd Ivan că porţile: iadului sunt ferecate în 

toate părțile, şi că dracii n'a gînd să'i deschidă, 

se lehămeteşte el acum de lăutari şi de tabacioc, şi 

de votchi şi de tot, porneşte iar la rai, să slujească 

pe Dumnezeu. 

Și acum ajunge la poarta raiului, dinafară, se şi 

pune acolo de strajă, și stă neadormit zi şi noapte, 

tot într'una, fără să se clintească din loc. 

Şi nu mult după aceasta, numai iacă ce vine şi 

Moartea şi vrea numai de cît să intre la Dumnezeu 

ca să primească poruncă. 
Ivan atunci îi pune şpaga în piept şi zice: 

— toti, Vidma?!) unde vrei să te duci? 
— La Dumnezeu, Ivane, să vedem ce 'mi-a mai 

poronci. 

.1) Pe romînește: «Ce-i, strigoaică 2»
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— Nui'i voie, zise Ivan; las că mă duc eu săţi 
aduc răspuns. 
— Ba nu, Ivane, trebue să mă duc eu. 
Ivan atunci, văzînd că moartea dă chioară peste 

dinsul, se stropşește la ea zicînd: 
— Paşol, Vidma, na turbinca ! 
Moartea atunci neavînd încotro, se bagă în tur- 

bincă, şi acum icneşte, acuşi suspină, de'ţi venea 
sâ'i plingi de milă. Iară Ivan leagă turbinca la gură 
cu nepăsare, ş'o anină întrun copac, Apoi începe 
a bate în poartă. Sfintul Petre atunci deschide, şi 
cînd colo se trezeşte cu Ivan. 

— Ei, vane, doar te-ai săturat acum de umblat 
prin lume, după crancalicuri, 

— M'am săturat şi m'am prea săturat, sfinte Petre. 
— Ei, şi ce vrei acum? 
—la vreaă să mă duc la Dumnezeă să'i spun ceva. 
— Bine Ivane, du-te; nu ţii oprită calea. De-a 

putere-a fi, acum eşti de casa noastră. 
Ivan' atunci se duce de-a dreptul înaintea lui Dum- 

nezeii, și zice: 
— Doamne, nu ştii dacă ai la ştiinţă ori ba, dar 

eu slujesc la poarta raiului de multă vreme. ȘI acum 
vine Moartea şi întreabă ce mai poruncaţi ! 

— Spuneti Ivane, din partea mea, că poruncesc să 
moară trei ani de zile de-arindul, numai oameni bătrîni, 
aşa ca tiae... zise Dumnezei, zimbind cu bunătate. 

— Bine Doamne, zise Ivan, uitindu-se cam lung; 
la Dumnezeu. Mă duc săi spun cum ai poruncit. 

Și ducindu-se el, scoate moartea de la închisoare, 
Şi zice:



  

— Dumnezeu a porunat ca să mănînci trei ani 

de zile de-arîndul numai pădure bătrină; de cea 

tînără să nu te atingi! Înţeles-ai? Hai, porneşte şiţi 

fă datora ! 
Moartea atunci porneşte prin codri, supărată ca 

vai de ea, şi începe a roade la copaci bătrîni, de'i 
pocneau fălale. | 

Și după ce se împlinesc trei ani în capăt, iar 

porneşte la Dumnezeu, să primească porunci. Dar 
cînd ştia că are să dea peste Ivan, i se tăiai pi- 
cioarele şo strîngea în spate de frică. 

— Turbinca! Afurisita de turbincă, mă viră în 

toate boalele, zicea Moartea, suspinînd. De cît n'am 

încotro, trebue să mă duc, zise oftînd. | 

În sfirşit merge ea, nu merge, şi de la o vreme - 

ajunge la poarta raiului. Dar cînd colo dă iar cu 

ochii de Ivan! 
— Tot aici eşti Ivane, tot? 
— Ba bine că nu, zise Ivan, făcind stinga'npre- 

jur şi puindu-se drept în calea morții. Dar unde 

gîndeai să fii, cînd asta mi-e slujba? 

—  Gindeam că te-i fi dus prin lume după ber- 

bantlicuri de-ale tale. 
—. Dacă doar de lume am fugit; o şti cit e de 

dulce și de amară, bat'o pustia s'o bată. Lui Ivan 

1-S roase urechile de dinsa. Dar ce-ai slăbit așa, 
VWidmă ? 

— De bunătățle tale, Ivane, acum cred că nu 

ţii mai face blestem cu mine, mii da drumul să 

intru la Dumnezeu, că tare mare treabă mai am. 

— Da, cum nu; ia mai puneţi pofta la o parte,
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că doar nu piere lumea... nu cum-va ai pofti oare 
să te pui la taifasuri cu. Dumnezei ? 

—— Dar ştii că te prea întreci cu șaga, Ivane. 
— Aşa “ţi e treaba? Incă mă iei la trei parale ? 

Paşol na turbinca, Vidma! 
Moartea atunci se viră în turbincă, şi Ivan o pune | 

la pastramă zicînd: 
— Șopircai cu cine şopîrcai, dar cu Ivan nu şo- 

piîrcai. i 
Dumnezeu însă ştia de toate acestea, dar voia să 

mai facă și pe cheful lui Ivan, nu tot pe-a Morţii; 
căci multe bunătăţi mai făcuse ȘI ea în viaţa ei! . 

— la deschide, sfinte Petre, zise Ivan, bătînd 
apoi la poartă. | 

Sfintul Petre deschide ȘI Ivan se duce iar de se 
înfățişază înaintea lui Dumnezet ŞI zice: 
— Doamne, Moartea întreabă ce mai porunciţi? 

Și să nu vă supăraţi, dar tare'i neastimpărată şi 
avană, drept să vă spun; şede ca pe spini, şi vrea 
numai de cît să'i dați răspuns. | 

— Du'i răspuns, Ivane, că poruncesc să moară 
de-acum înainte trei ani de zile de-arîndul numai 
oamenii tineri; și alți trei ani de zile, să moară nu- 
mai copii obraznici. 
— Bine, Doamne, zise Ivan, închinîndu-se pînă 

la pămînt. Mă duc să'i spun, cum ai poruncit... și 
cum ajunge Ivan din afară de poartă scoate Moartea 
din turbincă, şi % zice: | 
— Dumnezeu a poruncit, ca de acum înainte să | 

mănînci trei ani de zile de-arîndul numai pădure ti- 
nără; şi alţi trei ani de zile, numai vlăstări fragede,
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de pădurea cea bătrină să nu te atingi, că'i poznă! 

Auzit-ai, Vidmă? Hai porneşte pănă te văd, şi'ţi fă 

datoria cu sfinţenie. 
Moartea atunci înghițind noduri porneşte prin 

_dumbrăvi, lunci şi huceaguri, supărată ca vai de 

capul ei. Şi de voie şi de nevoie, începe cînd a 
roade copaci tineri, cînd a forfeca smicele și nuele 
de'i păriiau măselele şi o durea şelele şi grumajii, 

întinzîndu-se pe sus, la plopii cei înalți, şi plecindu-se 
atita pe la rădăcinele celor tufani, după mlădiţe fra- 

gede. Se zămorea şi ea sărmana cum putea. În sfir- 

șit, sa chinuit moartea aşa trei ani de zile de-a 

rîndul, şi încă alți trei ani, după ce 1 se împlinesc 

cei şease ani de osîndă, iar porneşte la Dumnezeiă, 

să vadă ce porunci "i-a mai da. Nu'i vorbă, că ştia 

Vidma ce o aşteaptă, dar ce era să facă? 

— Turbinca, minca-o-ar focul s'o mănînce, zicea 

Moartea, ducindu-se la rai, ca şi cum ar fi mers la 

spînzurătoare. Nu ştiu ce să mai zic şi despre Dum- 

nezeii, ca să nu greşesc. Pesemne ca ajuns şi el în 

mintea copiilor, Doamne iartă-mă, de "i-a dat lui 

Ivan cel nebun atita putere asupra mea. Bine "'mi- 

ar părea să'l văd şi pe Dumnezeu într'o zi cit e de 

mare şi puternic în turbinca lui Lvan ; ori de nu, măcar 

pe Sfintul Petre, numai atunci mi-ar crede ei mie. 

Și mergînd ea tot bodogrănind vrute şi nevrute, 

ajunge la poarta raiului; și cînd dă iar de Ivan, i 
se întunecă lumea înaintea ochilor şi zice oftind: 

— Dar bine, vane, iar ai de gind să mă chi- 
nweşti cu turbinca ceea a ta?
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— Ba dac'aşi avea mai multă putere, ţi-o spun 
drept, că "ți-aşi scoate ochii ca la dracul şi te-aşi 
îrige pe frigare, zise Ivan cu ciudă, că din pricina 
ta s'a prăpădit atita amar de lume, de la Adam și 
pănă astăzi. Pașol na turbinca, Vidma ȘI de acum 
nici mai spun lui Dumnezei despre tine, hoanghină 
bătrină, ce eşti! Tu și cu Talpa iadului sunteți po- 
trivită pereche. Îmi vine să vă rup cu dinţii de bu- 
nișoare ce sunteţi. Am să te țin la pastramă, hăt 
și bine. De-acum în turbincă au să'ți putrezească 
ciolanele. Hă, hă! ” 

Suspină ea moartea, dar pace bună; Ivan parcă 
nici n'o vede, nici n'o aude. În sfirșit trece ea așa 
o bucată de vreme, cît a fi trecut, şi întruna din 
zile vine Dumnezeii la poartă să vadă ce năzbutii 
mai face Ivan cu turbinca ceea. 
— Ei, Ivane, ce mai direguești ? Moartea n'a mai 

venit pe aici? 
— Ivan atunci lasă capul în jos, și tăcînd, începe 

a face feţe, fețe. Iară Moartea răspunde înăbuşită 
din turbincă : 
— latâ-mă-s, Doamne, pusă la opreală; mai lă- 

sat de risul unui şuiu ca Ivan, nenorocita de mine ! 
Dumnezei atunci dezleagă turbinca, dă drumul morţii 
şi zice lui Ivan: 

— EX, Ivane, destul de-acum ; ţi-ai trait traiul ŞI 
i-ai mîncat mălaiul. De milostiv, milostiv eşti, de 
bun la inimă, bun ai fost, nu'i vorba, dar de la o 
vreme încoace, cam de pe cînd ţi-am blagoslovit 
turbinca aceasta, te-ai făcut prea nu știă cum: cu 
dracii de la boierul cela, ai făcut hara-para. La iad,
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ai tras un guleai, de ţi s'a dus vestea ca de popa 
tuns. Cu moartea te-am lăsat pănă acum de "ţi-ai 

făcut mendrele, cum ai vrut ; n'ai ce zice. Dar toate-s 

pînă la o vreme, fătul mei. De acum ţi-a venit şi 

ție rindul să mori; n'am ce'ți face. 'Trebue să dăm 

fie-cărma ce este al său, căci şi moartea are soco- 
teala ei ; nu'i lăsată numai așa degeaba, cum crezi tu. 

Ivan atunci văzînd că s'aă trecut de şagă, se pune 

în genunchi dinaintea lui Dumnezeu şil roagă, cu 

lacrămi zicînd. 
— Doamne! Rogu-te, să fii îngăduit măcar trei 

zile în care să'mi grijesc sufletul, să'mi lucrez racla 

cu mina mea astă slăbănoagă; şi să mă aşez sin- 

gurel într'insa; şi după aceste facă moartea ce va 

voi cu mine, căci văd ei bine, că mi sa strins fu- 

ma la par; încep a slăbi văzînd cu ochii. 

Dumnezeu îi învoeşte cererea aceasta și apoi luîn- 

du-i turbinca din stăpînire, îl dă pe sama Vidmei, 
ca după trei zile să-i ice sufletul ! 

Ivan acum rămiind singur, supărat ca vai de el, 

pe de-o parte că i-a luat Dumnezei turbinca, pe de 

alta că are să moară, sa pus pe ginduri. 

— Mă rog, ia să stai să-mi fac socoteală cu ce 

m'am ales eă, cît am trăit pe lumea asta, zise Ivan 

în gîndul săi. În oaste am fost numai de sbucium: 

hăis haram, cea haram! De atunci încoace am um- 

blat ia așa, telelei Tănasă. M'am dus la rai, de la 

rai la ad, şi de la iad iar la rai. Şi tocmai acum 

la adică, n'am nici o miîngiiere. Rai mi-a trebuit mie 

la vremea asta? la așa păţeşti dacă te strici cu dra- 

cul; aici la sărăcăciosul ist de rai vorba ceea: «Fală
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goală, traistă ușoară»; șezi cu banul în pungă şi duci 
dorul la toate cele. Mai mare pedeapsă de cît asta, nici 
că se mai poate! Votchi nu-i, tabacioc nui, lăutari 
nu-s, guleai nu-i, nimica nu-i! Mai am trei zile. de 
trăit, şi te-ai dus, Ivane, de pe faţa pămîntului! Oare 
nu-i de făcut vre-o șmichirie, pină mai este încă 
vreme ? 

În sfirșit, mai stă el Ivan o leacă așa, cu fruntea 
rezemată pe mînă, şii trăzneşte în gind una: 

— Taci, că i-am dat de meşteşug! Încaltea ce-a 
fi, af; dar degeaba n'are să fie. Văd eu bine, că 
tot de una "mi-e acum. 

Și odată se duce Ivan răpede cu cele două car- 
boave, el ştie unde, ȘI cumpără unelte de teslărie: 
două lătunoaie groase, pentru balamale, cîte-va pi- 
roane, două belciuge și un lăcătoi zdravăn ŞI se apucă 
de'şi face el singur o drăguță de raclă, să poată şe- 
dea și împăratul întrînsa : 

— Iaca Ivane şi casa de veci, zise el. Trei coţi 
de pămînt, atita'i al tăi! Vezi în ce se închee toată 
scofala de pe lumea asta ? 

Dar n'apucă Ivan a sfirşi bine vorba din urmă, ŞI 
numai iaca se şi trezeşte cu moartea la spate : 

-- E, vane, gata eşti? 
— Gata, răspunse el, zîmbind. 
— Dacă eşti gata, hai! Aşează-te mai răpede în 

raclă, că n'am vreme de pierdut. Poate mă mai aş- 
teaptă şi alții, să le dai Tăvaş de drum. 

Ivan atunci se pune în raclă cu faţa în jos. 
— Nu așa Ivane, zise Moartea. 
— Dar cum ?
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__ Pune-te cum trebue să şadă mortul. 

Ivan se pune întro rînă, şi lasă picioarele spin- 

zurate afară. 

_— Dar bine, Ivane, unaii vorba, alta”i treaba; mult 

ai să mă ţii? Pune-te, măi frate, bine, cum se pune! 

Ivan atunci se întoarse iar cu faţa ?n jos, cu capul 

bălălăi într'o parte şi iar cu picioarele afară. 

__ Î.va...ca de mine şi de mine! Dar nici atita 

lucru nu ştii? Se vede că numai de blăstemăţii. ai 

fost bun, în lumea asta. la fugi de acolo, săţi arăt 

eă, nebunule ce ești! 

Ivan atunci iese din raclă, şi stă în picioare umilit. 

lară moartea, avind bunătate a dăscâli pe Ivan, se 

pune în raclă, cu faţa 'n sus, cu picioarele întinse, 

cu miinele pe piept şi cu ochii închişi, zicînd: 

— laca aşa, vane, să te aşezi. 

Ivan atunci nu pierde vremea, și face tranc... 

capacul deasupra, încuie lacata, şi cu toată rugă- 

mintea morții, umflă racla în spate şi se duce, de'i 

dă drumul pe o apă mare, curgătoare, zicînd: 

— Na! că "ţi-am făcut conețul. De acum dute pe 

apa Simbetei. Şi să ieşi din raclă cînd te-a scoate 

bunica din groapă. Mi-a luat el Dumnezei turbinca, 

din pricina ta, dar încaltea "ţi-am făcut'o bună şi ei. 

— Ei, ei, Doamne! zise apostolul Petre, vezi de 

ce sa mai apucat Ivan al Sfinţiei-Tale ? Bine-a mai 

zis: «Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan». 

Dumnezei atunci, văzînd pănă unde merge îndrăz- 

neala lui Ivan, a început a se cam lua şi el pe gîn- 

duri, de văzdrăvăniile lui! Și aşa a zis Dumnezeii 

să se desfacă sicriul acolo unde era, să iasă Moar-
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tea la lman ca să'şi răzbune ŞI ea acum pe Ivan. 
Și îndată s'a făcut așa, şi cînd nici nu visa Ivan, 
că are să mai dea vr'odată ochii cu moartea, numai 
iacă ce se trezește cu dinsa, față ?n față, zicînduii: 
— Dar bine, vane, aşa ne-a fost vorba? 
Ivan atunci a rămas încremenit, fără să mai poată 

zice un cuvint, măcar. 
— Incă te faci niznai ? Ei, Lvane, Ivane! Numai 

răbdarea şi bunătatea lui Dumnezeu cea fără de 
margini poate să precovirşească fără-de-legile şi 
îndărătnicia ta. De demult erai tu mătrăşit din 
lumea asta și ajuns de batjocura dracilor, dacă nu'ţi 
intra Dumnezeu în voie, mai mult decât însuși Fiului 
său. Să ştii, Lvane, că de acum înainte aisă fii bu- 
curos să mori; şi ai să te tîrii în brînci după mine, 
rugindu-mă să'ţi iai sufletul, dar ei am să mă tac 
că te-am uitat, să te las să trăieşti cît zidul Goliei 
ȘI Cetatea Neamţului, ca să vezi tu, cît e de nesu- 
ferită viața la aşa de adinci bătrîneţe ! 

Și "l-a lăsat moartea de isbeşte să trăiască: 

Cît e lumea și pămîntul, 
Pe cuptior nu bate vintul. 

Și așa văzînd Ivan că nu mai moare, zise în sine: 
— Oare nu cum-va de-acum mi-ciă da cu paru n 

cap de răul Vidmei? Ba zăi, nici nu gîndesc. Dee'şi 
ea dacă vrea. 

Și ci-că atunci unde nu s'a apucat și el în ciuda 
morții de tras la mahorcă și de chilit la ţuică și 
holercă, de parc'o mistuia focul. 

Creangă. — Opere compleete. Ă 18
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— Guleai peste guleai, Ivane, căci altfel înebu- 

neşti de urit, zicea el. 

Dă, ce era să facă bietul om, cînd moarteai chioară 

și nul vedea?.... 

Ş; aşa, a trăit Ivan cel fără de moarte veacuri 

nenumărate. Și poate că şi acum a mai fi trăind, 

dacă n'a fi murit. 
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Povestea unui om leneş!) 
———— 

Ci-că era odată întrun sat un om grozav de leneș; de leneș ce era, nici îmbucătura din gură nu 'Şi-o mesteca. Și satul, văzînd că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotări să'] spînzure Pentru a nu “mai da pildă de lenevire şi altora. ȘI aşa se aleg vre-o doi oameni din sat ŞI se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus îl pun întrun car cu boi, ca pe un butuc nesimțitor, şi hai cu dinsul la locul de spînzurătoare. 
Așa era pe vremea aceea. | Pe drum se întilnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzînd în carul cel cu boi un om, care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani, zicînd: 
— Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, ŞUl duceți la vro dottoroaie unde- va să se caute. 
— Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani; să 1erte cinstita față domneavoastră, dar aista e un 

  

1) Tipărită întiia oară în «Conv. Lit.», anul XII, pag. 257.



  

leneş, care nu credem, să fi mai avînd păreche în 

lume; şi] ducem la spînzurătoare ca să curățim satul 

de un trîndav. 

— Alei! oameni buni, zise cucoana, înfiorîndu-se; 

păcat sărmanul, să moară ca un cîine fără-de-lege! 

Mai bine ducețil la moşie la mine; iacătă, curtea. 

pe costișa ceea. Ei am acolo un hambar plin cu 

posmagi; ia aşa pentru împrejurări grele, Doamne 

fereşte! — A mînca la posmagi, şi a trăi și el pe 

lîngă casa mea; că doar ştii că ru m'a mai perde 

Dumnezei pertru o bucăţică de piine. Dă, suntem 

datori a ne ajuta unii pe alții. 

— la-auzi, măi leneşule, ce spune cucoana; că te- 

a pune la coneţ întrun hambar cu posmagi, zise 

unul dintre săteni. laca peste ce noroc ai dat, ba- 

tă-te întunericul să te bată, uriciunea oamenilor! Sai 

degrabă din car şi mulțămește cucoanei că te-a scăpat 

de la moarte, şi-ai dat peste belşug, luîndu-te sub 

aripa dumisale. Noi gindeam să'ţi dăm sopon şi 

frînghie. lar cucoana, cu bunătatea dumisale, îţi dă 

adăpost şi posmagi; să tot trăești, să nu mai mori! 

Să'şi puie cine-va obrazul pentru unul ca tine şi să 

te hrănească ca pe un trintor, mare minune'i și asta! 

dar tot de noroc să se plingă cine-va. Bine a mai 

zis, cine a zis că: «Boii ară şi caii mănîncă». Hai, 

dă răspuns cucoanti, ori așa, ori aşa, că nare vreme 

de stat la vorbă cu noi. 

— Dar mueţis posmagii, zice atunci leneșul cu 

jumătate de gură, fără să se cîrnească din loc. 

— Ce-a zis? întrebă cucoana pe săteni.
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— Ce să zică, milostivă cucoană, răspunde unul, ia întreabă, că mueți's posmagii? 
— Vai de mine și de mine, zise cucoana cu mi- rare; încă asta n'am auzit! Da el nu poate să și'i moaie ? 

  

— Auzi, măi leneșule: te prinzi să moi posmag; singur, ori ba? 
| 

— Ba, răspunse leneşul. Trageţi mai bine tot îna- inte; ce mai atita grijă, pentrn astă pustie de gură! Atunci unul dintre săteni zise cucoanei: 
— Bunătatea dumneavoastră, milostivă. cucoană, dar de geaba mai voiți a strica orzul pe gişte. Ve- deți bine, că nul ducem not la Sspinzurătoare numai aşa de flori de cuc, să'i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n'ar fi pus oare mînă de la mină, ca să poată face dintrinsul ceva? Dar aj pe cine ajuta? Doar lenea'i împărăteasă mare, celți baţi capul! 
Cucoana atunci cu toată buna-voinţa ce avea, se lehămeteşte şi de bine-facere ŞI de tot, zicînd: 
— Oameni buni, faceți dar cum va lumina D-zeu! lar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit, şii fac telul. Și iacă aşa a scăpat şi leneşul acela de săteni ŞI sătenii aceia de dinsul. 
Mai poftească de-acum ȘI alți leneşi în satul acela dacă le dă mina șIi ține cureaua. 
Ș'am încălecat pr-o șea, și vam spus povestea aşa. 

Ă
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Povestea lui Harap Alb !) 

Amu ci-că era odată într'o ţară un crai, care avea 

trei feciori. Şi craiul acela mai avea un frate mai 

mare care era împărat într'o altă țară mai depăr- 

tată. Şi împăratul, fratele craiului, se numea Verde- 

împărat ; şi împăratul Verde nu avea feciori, ci nu- 

mai fete. Mulţi ani trecuse la mijloc, de cînd acești . 

fraţi nu mai avusese prilej a se întilni amindoi. Iară 

verii, adică feciorii craiului şi fetele împăratului nu 

se văzuse nici odată, de cînd erai ei; şi aşa veni 

împrejurarea, de nici împăratul Verde nu cunoştea 

nepoţii săi, nici craiul nepoatele sale; pentru că 

țara, în care împărățea fratele cel mai mare, era 

tocmai la o margine a pămîntului, şi crăiia, istuilalt 

la altă margine. Și apoi pe vrenule acele, mai toate 

țările erau băntuite de războaie grozave, drumurile 

pe ape șipe uscat erai puţin cunoscute şi foarte în- 

curcate și de aceia nu se putea călători aşa de uşor 

şi fără primejdii, ca în ziua de astăzi. Și cine apuca 

a se duce pe atunci într'o parte a lumii, adese-ori 

dus rămînea pănă la moarte. 

1 Publicată în «Conv. Lit»., anul XI, pag. 172.
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Da ia, să nu ne depărtăm cu vorba ȘI să încep a depăna firul poveștii. 
Acum ci-că împăratul acela, aproape de bătrineţe, căzînd la zăcare, a scris carte frăţine-săă craiului, săi trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre ne-: poţi, ca să'l lase împărat în locul său, după moartea sa. Craiul primind cartea, îndată cheamă tustrei fe- ciorii înaintea sa și le zice: Iaca ce'mi scrie frate- meă și moșul vostru. Care dintre voi se simte des- toinic a împărăți peste o țară așa de mare şi bogată, ca aceea, are voie din partea mea să se ducă, ca să implinească voința cea mai de pe urmă a mo- Şului vostru. 

  

Atunci feciorul cel mai mare ia îndrăzneală şi zice : 
— Tată, ei cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre fraţi; de acea te rog, să'mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să ŞI por- nesc, fără zăbavă. 
— Bine, dragul tatei, dacă te bizuieşti că” putea răzbate pănă acolo şi crezi că ești în stare a cîrmui șI pe alţii, alege'ţi un cal din herghelie, care'i vrea tu, ia'ţi bani, cît ți-or trebui, haine care ți-or plăcea, arme care'i crede că'ţi vin la socoteală ŞI mergi cu bine, fătul meă. | 
Atunci feciorul craiului îşi ia cele trebuitoare, să- rută mîna tătîne-său, primind carte de la dînsul către împăratul, zice rămas bun fraţilor săi și apoi înca- lecă şi porneşte cu bucurie spre împărăție. 
Craiul însă vrînd să'] ispitească, tace molcum, și pe înserate, se îmbracă pe ascuns  întro piele de



urs, apoi încalecă pe cal, iese înaintea fecioru-săă 

_pe altă cale şi se bagă sub un pod. Și cînd să 

treacă fiu-săti pe acolo, numai iaca la capătul po- 
dului îl şi întîmpină un urs mornăind. Atunci calul 

fiului de crai începe a sări în două picioare, forăind 
şi cît pe ce să izbească pe stăpinu-săii. Şi fiul craiu- 

lui ne mai putînd struni calul şi neîndrăznind a mai 

merge înainte, se întoarnă ruşinat înapoi la tatu-sătă. 

Pănă să ajungă el, craiul pe de altă parte şi ajun- 

sese acasă, dăduse drumul calului, îndosise pielea 

cea de urs şi aştepta acum să vie fecioru-săii. Și 

numai iacă îl şi vede viind repede, dar nu aşa după 

cum se dusese. 
— Da ce-ai uitat, dragul tatei, de te-ai întors 

înapoi, zise craiul cu mirare? Asta nu'i semn bun, 

după cât ştii eu. 
— De uitat, n'am uitat nimica, tată, dar ia, prin 

dreptul unai pod, mi-a ieşit înainte un urs grozav, 

care ma virit în toți spărieții. Și cu mare ce scă- 

pînd din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc 

la d-ta acasă, de cît să fii prada fiarelor sălbatece. 

Și de-acum înainte, ducă-se din partea mea cine ştie, că 
mie unuia nu'mi trebue nici împărăție nici nimica; doar 

nam a trăi cît lumea, ca să moșştenesc pămîntul. 

— Despre. aceasta, bine ai chitit-o, dragul tatei. 

Se vede lucru, că nici tu nu eşti de împărat, nici 

împărăția pentru tine; şi de cit să încurci numai 

așa lumea, mai bine să şezi departe cum zici, căci 

mila Domnului, «lac de ar fi, broaşte sunt destule». 

Numai aş vrea să ştiă, cum rămine cu moșşu-tăi ? 

Aşa'i că ne-am încurcat în slăbăciune ?
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— Tată, zise atunci feciorul cel mijlociă, să mă 
duc ei, dacă vrei. | 

— Al toată voia de la mine, fătul meu, dar mare 
lucru să fie, de nu ţi stor tăia ȘI ție cărările. Mai 
ştii păcatul, poate să'ți iasă înainte vr'un 1epure, 
ceva... și popăc! m'oi trezi cu tine acasă, ca și cu frate-tăi, şapoi atunci ruşinea ta n'a fi proastă. Dar 
dă, cearcă şi tu, să vezi cum 'ți-a sluji norocul. 
Vorba ceea: «fie-care pentru sine, croitor de pîne». 
De'i izbuti, bine de bine, iară de nu, ai mai pățit 
ȘI alți voinici ca tine... 

Atunci feciorul cel mijlociă, pregătindu'și cele 
trebuitoare şi primind şi el carte din mâna tată-săi 
câtre împăratul, își ia ziua bună de la frați şi a 
doua zi porneşte şi el, Și merge și merge, pănă ce 
înnoptează bine. ȘI cînd prin dreptul podului, nu- 
mai iaca şi ursul: mor! mor! mor! —_ calul fiului 
de crai începe atunci a forăi, a sări în două pICI- oare și a da înapoi. Și fiul craiului, văzînd că nui 
lucru de şagă, se lasă Şi el de împărăție şi cu ru- 
şinea lui se întoarse la tată-său acasă. Craiul cum 
îl vede, zice: . 

— Ei, dragul tatei, așa'i că sa împlinit vorba 
ceea: «Apără-m& de găini, că de cîini nu mă tem.» 

— Ce fel 4e vorbă” asta, tată, zise. fiu-ssu ru- şinat ; la d-ta urşii se chiamă găini?—Ba ia, acum 
cred ei frăţine-meă, că aşa urs oștirea întreagă e 
în stare să o zdrumice... Incă mă mier cum am scă- pat cu viaţă; lehamite şi de împărăție şi de tot, că 
doar, slavă Domnului, am ce minca la casa d-tale. 
— CE minca văd eu bine că ai, despre asta nu



e vorbă, fătul meu, zise craiul posomorit, dar ia 

spuneți'mi, ruşinea unde o puneţi? Din trei feciori, 

ciţi are tata, nici unul să nu fie bun de nimica ? 

Apoi de drept să v& spun, că atunci degeaba mai 

stricați mîncarea, dragii mei... Să umblaţi numai aşa 

frunza frăsinelului toată viața voastră şi să vă lău- 

daţi că sunteţi feciori de crai, asta nu miroasă a nas de 

om... Cum văd eu, frate-mei se poate culca pe-o ureche 

din partea voastră; la _sfintul aşteaptă s'a împlini 

dorinţa lui. Halal de nepoți ce are! Vorba ceea: 

La plăcinte 

Înainte, 

Şi la răsboi 

Înapoi. 

Fiul craiului cel mai mic, făcîndu-se atunci roş. 

cum îi gotca, ese afară în grădină și începe a plinge 

în inima sa, lovit fiind în adiîncul sufletului de apă- 

sătoarele cuvinte ale părintelui său. — Și cum sta 

el pe ginduri şi nu se dumerea ce să facă pentru 

a scăpa de rușine, numai iacă se trezește dinaintea 

lui cu o babă gârbovă de bătrinețe, care umbla 

după milostenie. | 
— Da ce stai aşa pe gînduri, luminate crăişor, 

zise baba; alungă mihnirea din inima ta, căci norocul 

îți ride din toate părţile şi nu ai de ce fi supărat. 

la mai bine milueşte baba cu ceva, 

— la lasă-mă încolo, mătușă, nu mă supăra, zise 

fiul craiului; acum am altele la capul meă. 

— Fecior de crai, vedearte-aşi împărat! Spune 
babei ce te chinueşte; că, de unde ştii?... Poate săi 

ajute și ea ceva.



  

— Mătuşă, ştii ce? Una'i una și două-s mai multe; 
lasă-m& în pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor 
de năcaz. 
— Luminate crăișor, să nu bănuieşti, dar nu te 

iuți aşa de tare, că nu ştii de unde'ți poate veni 
ajutor. 
— Ce vorbeşti în dodii, mătușă ? Tocmai de la 

una ca d-ta "ţi-ai găsit să aştept eă ajutor ? 
— Poate ţii deșanț de una ca aceasta? zise baba. 

Hei, luminate crăișor! Cel-de-sus varsă darul săi 
şi peste cei neputincioşi ; se vede că aşa place Sfin- 
ției Sale. Nu căuta că mă vezi girbovă şi stremțu- 
roasă, dar prin puterea ce'mi este dată, știă dina- 
inte ceea ce ai de gînd să izvodească puternicii 
pămîntului şi adese-ori rid cu hohot de nepricepe- 
rea şi slăbiciunea lor. Așa'i că nu'ți vine a crede, 
dar să te ferească Dumnezeă de ispită! Căci multe 
au văzut ochii mei, de atita amar de veacuri cite 
port pe umerele acestea. Of! crăișorule ! crede-mă 
că să aibi tu puterea mea, ai vintura țările şi mă- 
rile, pămîntul 'l-ai da de-a dura, lumea aceasta ai 
purta-o uite așa, pe degete și toate ar fi după gîn- 
dul tăi. Dar uite ce vorbeşte girbova şi neputin- 
cioasa ! lartă-mă Doamne, că nu ştii ce "mi-a eşit 
din gură! Luminate crăișor, milueşte baba cu ceva! 

Fiul craiului, fermecat de vorbele babei, scoate 
atunci un ban şi zice: 

— Ține, mătușă, de la mine puțin şi de la Dum- 
nezei mai mult. | | 

— De unde dai, milostivul Dumnezeu să”ți dee, 
zise baba, și mult să te înzilească, luminate crăişor,
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că mare norocire te aşteaptă. Puțin mai este şi ai 

să ajungi împărat, care n'a mai stat altul pe fața 

pămîntului, aşa de iubit, de slăvit şi de puternic. 

— Acum, luminate crăișor, ca să vezi cît poate săți 

ajute milostenia, stăi liniştit, uită-te drept în ochii 

mei şi ascultă cu luare aminte ce 'ţi-oi spune: du-te 

la tată-tău şi cere să'ți dea calul, armele şi hainele 

cu care a fost el mire, şi atunci ai să te poți duce 

unde mai putut merge frații tăi; pentru că ţie a 

fost scris de sus, să'ți fie dată această cinste. Tată- 

tăi sa împotrivi şi n'a vrea să te lase, dar tu stă- 

ruieşte pe lîngă dinsul cu rugăminte, că ai să în- 
dupleci. Hainele despre care "ţi-am vorbit sunt vechi 

şi ponosite şi armele ruginite, iară calul ai să” poţi 

alege punind în mijlocul hergheliei o tavă plină cu' 

jăratic; şi care dintre cai a veni la jăratic să mă- 

nînce, acela are să te ducă la împărăție şi are să 

te scape din multe primejdii. Ține minte ce'i spun 
eii, că poate să ne mai întîlnim la vr'un capăt de 

lume ; căci deal cu deal se ajunge, dar încă om 

cu om! 

Și pe cînd vorbea baba aceste, o vede învăluită 

întrun hobot alb, ridicîndu-se în văzduh, apoi înăl- 

țîndu-se tot mai sus şi după aceea n'o mai zâri de 

fel. Atunci o înfiorare cuprinde pe fiul craiului, ră- 

mînînd uimit de spaimă şi mirare, dar pe urmă ve- 

nindu'i inima la loc şi plin de încredere în sine că va 

izbuti la ceea ce gindea, se înfăţişează înaintea ta- 

tălui şău, zicînd: | 
— Dă-mi voie ca să mă duc şi ei pe urma frați- 

lor mei ; nu de alta, dar ca să'mi încerce norocul.
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Și ori oi ptuea izbuti ori nu, dar îţi făgăduiesc din- 
nainte că odată pornit din casa d-tale, înapoi nu 
m'oi mai întoarce, să ştiu bine că m'oi întilni şi 
cu moartea în cale. 

— Lucru negâîndit, dragul tatei, să aud așa vorbe 
tocmai din gura ta, zise craiul, Fraţii tăi au dove- 
dit că nu ai inimă într'înşiă, şi din partea lor 'mi-am 
luat toată nădejdea. Doar tu să fii mai viteaz, dar 
par'că tot nwmi vine a crede. Insă dacă vrei şi 
vrei numai-de-cit să te duci, eu nu te opresc, dar 
mii nu cumva să te întilneşti cu scîrba în drum A 
să dai şi tu cinstea pe rușine, c'apoi atunci curat 
Îți spun că nu mai ai ce căuta la casa mea. 

— Apoi dă, tată, omul e dator să se încerce. Am 
să pornesc şi ei întrun noroc ȘI cum a da Dum- 
nezei. Numai te rog, dă'mi calul, armele şi hainele 
cu cari ai fost d-ta mire, ca să mă pot" duce. 

Craiul, auzind aceasta, parcă nu %-a prea venit la socoteală și încreţind din sprîncene, a zis: 
— Hei, hei! dragul tatei, cu vorba aceasta "mi-ai adus aminte de cîntecul cela: 

Voinic tînăr, cal bătrîn 
Grei se 'mgădue la drum, 

D'apoi calului mei de pe atunci, cine mai ştie unde i-or fi putrezind ciolanele! Că doar nu era să tră- iască un veac de om. Cine "ţi-a _virit în cap una ca aceasta, acela încă'i unul... Ori, vorba ceea : pe- semne umbli după cai morți să le iei potcoavele. — Tată, atita cer şi eii de la d-ta. Acum ori ca fi trăind calul, ori că n'a f trăind, aceasta mă pri-
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veşte pe mine; numai vreau să ştiii dacă mil dai 

ori ba. 

— Din partea mea dat să-ți fie, dragul tatei, dar 

mii de-a mirarea de unde ai să!l iei, dacă nare 

fiinţă pe lume. 

— Despre aceasta nu mă pling ei, tată, bine 

că mi Pai dat! De unde-a fi, de unde n'a fi, dacă 

"l-oi găsi, al meu să fie. | 

Și atunci odată se suie în pod şi coboară de a- 

colo un căpăstru, un frîă, un bici şi o şea, toate 

colbăite, sfărogite şi vechi ca pămintul. Apoi mai 

scoase dintrun gherghiriii nişte strae foarte vechi, 

un arc, nişte săgeți, un paloş şi un buzdugan, toate 

pline de rugină şi se apucă de le grijeşte bine ŞI le 

pune de-o parte. Pe urmă umple o tavă cu Jăratic, se 

duce cu dînsa la herghelie şi o pune jos între cai. 

Și atunci numai iacă ce iese din mijlocul herghe- 

liei o răpciugă de cal grebănos, dupuros şi slab de'i 

numărai coastele; şi venind de a dreptul la tavă, 

apucă o gură de jăratic. Fiul craiului îi și trage 

atunci cu frîul în cap, zicînd: 

— Ghijoagă uricioasă ce eşti, din toţi caii toc- 

mai tu te-ai găsit să mănînci jăratic? De te-a îm- 

pinge păcatul să mai vii odată, vai de steaua ta 

are să fie! 

Apoi începe a purta caii încolo și încoace şi nu- 

mai iacă slăbătura cea de cal iar se repede şi apucă 

o gură de jăratic. Fiul craiului îi mai trage şi atunci 

un frîă în cap, cît ce poate, şi apoi începe a purta 

caii de colo pănă colo, să vadă nu cumva a veni 

alt cal să mănînce jăratic. Şi numai iaca şi a
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treia oară, tot gloaba cea de cal vine ŞI începe a 
minca jăratic, de n'a mai rămas. Atunci fiul cralu- 
lui mînios, îi mai trage un frii, iar cit ce poate, 
apoi îl prinde în. căpăstru ȘI puindu“ frîul în cap, 
zice în gîndul său: 

— Să'l iau, ori săi dau drumul; m& tem că moi 
face de:ris. Decit cu așa cal mai bine pedestru. 

ȘI cum sta el în cumpene să'l ia, să nul ia, ca- 
lul se şi scutură de trei ori şi îndată rămine cu pă- 
rul lins-prelins şi tînăr ca un tretin, de nu era alt 
minzoc mai frumos: în toată herghelia. Şi apoi ui- 
tindu-se ţintă. în ochii fiului de crai, zice: 

— Sui pe mine, stăpîne, şi ţine-te bine. 
Fiul craiului punîndu'i zăbala în gură, încalecă şi 

atunci calul odată zboară cu dinsul pănă la nori şi 
apoi se lasă în jos ca o săgeată. După aceea mai 
sboară încă odată pănă la lună și iar se lasă în jos 
mai iute de cît fulgerul. ȘI unde nu mai zboară ȘI 
a treia oară pănă la soare ŞI, cînd se lasă Jos, în- 
treabă: 

— Ei stăpîne, cum ţi pare? Gindit'ai vr'odată că 
să ajungi: 

Soarele 
Cu picioarele, 
Luna 
Cu mîna 
Și prin nouri să cauţi cununa ?,.. 

— Cum să mi se pară, dragul mei tovarăș ? Ia m'ai băgat în toate grozile morții, căci cuprins de amețeală, nu mai ştiam unde mă găsesc şi cit pe ce erai să mă prăpădești.



— Ia aşa am amețit și eii, stăpîne, cînd mi-ai dat 

cu friul în cap să m& prăpădeşțti, şi cu asta am vrut 

să'mi răstorec cele trei lovituri. Vorba ceea: una 

pentru alta. Acum cred că mă cunoşti şi de urit şi 

de frumos, și de bătrin şi de tinăr, şi de slab şi 

puternic; de aceea mă fac iar cum m'ai v&zut în 

herghehe şi de acum înainte sunt gata să.te înto- 
vărăşesc ori unde mr'i porunci, stăpine. Numai să'mi 

spui dinainte cum să te duc, ca vintul ori ca gîndul. 

— De mii duce ca gîndul, tu mii prăpădi, iar 

de mii duce ca vintul, tu mii folosi, căluțul mei, 

zise fiul craiului. | 
— Bine , stăpîne. Acum sui pe mine fără gnjă 

și hai să te duc unde vrei. 
Fiul craiului încălecînd, îl netezeşte pe coamă şi: 

zice: 
— Hai, căluțul mei! 

Atunci calul zboară lin ca vintul şi cînd vintul a 

aburit, iaca şi ei la craiul în ogradă ai sosit. 
— Bun sosit la noi voinice, zise craiul, cam cu 

jumătate de gură. Dar aista cal ţi 'l-ai ales?... 

— Apoi dă, tată, cum a da tirgul şi norocul; am 

de trecut prin multe locuri şi nu vrea să mă iea 

oamenii la ochi. M'oi duce şi eu cît călare, cît pe 
jos, cum oi putea. Și zicînd aceste, pune tarniţa pe 

cal, anină armele la oblinc, îşi ia merinde și bani. 
de ajuns, schimburi în dăsagi şi o ploscă phnă cu 
apă. Apoi sărută mina tată-săă, primind carte de la 
dinsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi 

şi a treia zi câtre sară porneşte şi el, mergînd în 
pasul calului. Și merge el şi merge pănă ce înop-
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tează bine. Şi cind prin dreptul podului, numai iacă îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Ca- lul atunci dă năvală asupra ursului şi fiul craiului, ridicînd buzduganul să dea, numai iată ce aude glas de om zicînd : 
— Dragul tatei, nu da, că eu sunt, 
Atunci fiul craiului descalecă ŞI tată-săi, cuprin- zîndu-l în braţe, îl sărută Şi zise: 
— Fătul mei, bun tovarăș ţi-ai ales; de te-a învă- țat cine-va, bine “ţi-a priit, iară de-ai făcut?o din ca- pul tăi, bun cap ai avut, Mergi de-acum tot îna- inte că tu ești vrednic de împărat. Numai ţine bine minte sfatul ce'ţi dai: în călătoria ta a să ai tre- buinţă şi de răi şi de buni, dar să te ferești de „Omul roş, iară mai ales de cel spîn, cit îi putea să n'ai de a face cu dinşii, căci sunt foarte șugubeți. Și la toată întîmplarea calul, tovarășul tău, te-a mai sfătui şi el ce ai să faci, că de multe primejdii ma scăpat și pe mine în tinerețele mele! Na'ţi acum și pielea asta de urs, că ţi-a prinde bine vre-odată. 
Apoi desmierdînd calul, îi mai sărută cite-va ori pe amîndoi și le zice: 
— Mergeţi în pace, dragii mei. De-acum înainte, Dumnezeă ştie cînd ne-om mai vedea !... 
Fiul craiului atunci încalecă ȘI calul scuturîndu-se, mai arată-se odată tînăr cum îi plăcea craiului, apoi face o săritură înapoi şi una înainte ȘI : 

Se cam -mai duc la împărăție 
Dumnezeii să ne ţie, 
Că cuvîntul din poveste 
Înainte mult mai este. 

Creangă. — Opere complecte. 
19



Și merg ei o zi şi merg două şi merg patru-zeci 

şi nouă, pănă ce de la o vreme le intră calea în co- 

dru şi atunci numai iată ce le iese înainte un om 

spîn şi zice cu îndrăzneală fiului de crai: 

— Bun întilnişul, voinice! Nu ai trebuință de slugă 

la drum? Prin locurile astea e cam greii de călă- 

torit singur; nu cum-va să'ți iasă vr'o dihanie ceva 

înainte şi să'ți scurteze cărările. Eă cunosc bine pe- 

aici şi poate mai încolo să ai nevoie de unul ca mine. 

— Poate să am, poate să n'am, zise fiul craiu- 

lui, uitîndu-se ţintă în ochii spînului, dar acum de- 

odată mă las în voia întîmplării; şi, apoi dînd pin- 

teni calului, porneşte. Mai merge el înainte prin co- 

dru cît merge şi la o strimtoare numai iacă ce Spi- 

nul iar îi iese înainte, prefăcut în alte straie și zice 

cu glas subțiratec și necunoscut: | 

— Bună calea, drumeţule. 

— Bună săți fie inima, cum ţii cătătura, zise 

ful craiului. 
— Cit despre inima mea, s'o dea Dumnezei ori- 

cui, zise Spinul, oftînd... Numai ce folos? Omul bun 

mare noroc; asta ştiută; rogu-te, să nu'ţi fie cu 

supărare, drumeţule, dar fiiiid-că a venit vorba de 

aşa, îți spun ca la un frate, că din cruda copilărie, 

slujesc prin străini, şi încaltea nu "mi-ar A ciudă, 

cînd n'aşi vrea să mă dai la treabă, căci cu munca 

m'am trezit. Dar aşa muncesc, muncesc şi nu s'alege 

nimica de mine; pentru că tot de stăpini calci 

mi-am avut parte. Şi vorba ceea: la calic slujeşti, ca- 

lic rămii. Cînd aşi da odată peste un stăpîn cum 
gîndesc ei, naș şti ce săi fac să nu'l smintesc. Nu



cum-va ai trebuință de slugă, voinice? Cum te văd, 
sameni a avea seu la rărunchi. De ce te scumpeşti 
pentru nimica toată, şi nu'ţi iei o slugă vrednică, 
ca să'ți fie mină de ajutor la drum? Locurile a- 
cestea sunt șugubeţe ; de unde Ştii cum vine întim- 
plarea, şi Doamne fereşte, să nu'ţi cadă grei singur. 

— Acum de-odată încă tot nu, zise fiul craiului 
cu mîna pe buzdugan; m'oi mai sluji ŞI eă singur, cum 
oi putea. Şi dind iar pinteni calului, porneşte mai 
repede. Şi mergind el tot înainte prin codrii întu- 
necoşi, de la un loc se închide calea ŞI încep ai 
se incurca cărările, în cît nu se mai pricepe fiul 
craiului acum încotro să apuce şi pe unde să 
meargă. 

— Păi, drace, iacă în ce încurcătură am intrat. 
Asta-i mai rău de cit poftim la masă, zise el. Nici 
tu sat, nici tu tîrg, nici tu nimica. De ce mergi 
înainte, numai peste pustietăţi: dai; parcă a pierit 
săminţa omenească de pe fața pămîntului. Îmi pare 
rău că n'am luat măcar Spînul cel de al douilea cu 
mine. Dacă s'a aruncat în partea mine-sa, ce'i vi- 
novat el? “Tata așa a zis, însă la mare nevoie, ce'i 
de făcut? Vorba ceea: răw'i cu rău, dar e mai ră 
fără răă. Și tot horhăind el cind pe o cărare, cînd 
pe un drum părăsit, numai iaca ce iar îi iese spi- 
nul înainte, îmbrăcat altfel ŞI călare pe un cal fru- 
mos, și pretăcindu'și glasul, începe a căina pe iul 
craiului, zicînd : 

— Sărmane omule, răi drum ai apucat. Se vede 
că eşti străin şi nu cunoşti locurile pe aici. Ai avut 
mare noroc de mine de n'ai apucat a cobori pri-
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porul ista, că iera prăpădit. la colo de vale, în în- 

fundătura ceea, un taur grozav la mulți bezmetică 

le-a curmat zilele. Și eă mai deunăzi, cît mă vezi 

de voinic, da abia am scăpat de dinsul, ca prin 

urechile acului. Intoarce-te înapoi, ori dacă ai de 

dus înainte, ia-ţi în ajutor pe cine-va. Chiar şi ei 

maşi tocmi la d-ta, dacă ţi-a fi cu plăcere. 

— Aşa ar trebui să urmez, om bun, zise fiul 

craiului, dar ți-oi spune drept: tata mi-a dat în grijă 

cînd am pornit de-acasă, ca să mă feresc de omul 

roş, iară. mai ales de cel spîn, cît oră putea; să n "am 

de a face cu dinșii nici în clin, nici în mînecă. ŞI 

dacă n'ai fi Spin, bucuros te-aşi tocmi. 

— Hei, hei, călătorule, dacă ți-i vorba de-aşa ai 

să'ți rupi ciochinele umblind şi tot n'ai să găseşti 

slugă, cum cauţi d-ta, că pe aici sunt numai oameni 

spîni. Ş'apoi cînd este la adicătelea, te-aș întreba ca 

ce fel de zăticneală ai putea să întimpini din pricina 

asta? Pe semne n'ai auzit vorba ceea: că, de păr şi 

de coate goale nu se plinge nimene. Şi cînd nu sunt 

ochi negri, săruți şi albaştri! Aşa şi d-ta: mulțămeşte 

lui Dumnezeii că m'ai găsit şi tocmeşte-mă. ȘI dacă'i 

apuca odată a te deprinde cu mine ştii bine, că 

mam să pot scăpa uşor de d-ta, căci aşa sunt eu 

în felul mei, ştiă una şi bună: Să'mi slujesc stă- 

pînul cu dreptate. Hai, nu mai sta la îndoială, că 

mă tem să nu ne apuce noaptea pe aici. Și cînd 

ai avea încaltea un cal bun, calea-valea, dar cu 

smiîrţogul ista îți duc vergile. 
— Apoi dă, Spînule, nu ştiu cum să fac, zise fiul 

craiului. Din copilăria mea sunt deprins a asculta
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pe tata şi tocmindu-te pe tine, par'că'mi vine nu 
şai cum. Dar fiind că 'mi-ai maj eșit pănă acum 
inainte încă doi Spini şi cu tine al treilea, apoi mai 
mai îmi vine a crede că aiasta-i țara Spînilor şi n'am 
încotro ; mort, copt trebue să te iau cu mine, dacă 
zici că ştii bine locurile pe aici. Și din două vorbe 
fiul craiului îl tocmeşte și după aceea pornesc îm- 
preună să iasă la drum, pe unde arată Spiînul. Și 
mergînd ei o bucată bună, Spinul se preface că'i e 
sete şi cere plosca cu apă de la stăpinu-săi. Fiul 
craiului "i-o dă şi Spinul cum o pune la gură, pe 
loc o şi ea oțerindu-se, ŞI varsă toată apa dinti'însa. 
Fiul craiului zice atunci supărat: 
— Dar bine, Spinule, de ce te apucai? Nu vezi 

că pe aici e mare lipsă de apă ? Şi pe arşiţa asta 
o să ne uscăm de sete. | 
— Să avem iertare stăpine! Apa era bihlită şi 

ne-am fi putut bolnăvi. Cat despre apă bună, nu vă 
îngrijiţi; acuş avem să dăm peste o fintină cu apă 
dulce şi rece ca ghiaţa. Acolo vom poposi puţin, 
oii clătări plosca bine şoiii umplea-o cu apă proaspătă, 
ca să avem la drum, căci mai încolo nu prea sunt 
fintini, și din partea apei, mi se pare că 'i-om duce 
dorul. Și cîrnind pe o cărare, mai merg: ei o leacă 
inainte pănă ce ajung întro poiană și numai iaca 
ce dau de o fintină cu &hizdele de ştejar şi cu un 
capac deschis în laturi. Fintîna era adincă ŞI nu avea 
nici roată, nici cumpănă, ci numai o scară de coborit 
Până la apă. 

— Ei, ei! Spinule, acum să te văd cit ești de 
vrednic, zise ful craiului. Spînul atunci zimbeşte
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puţin şi coborindu-se în fintină, umple întii plosca 

şi-o pune la şold. Apoi, mai stînd :acolo în fund pe 

scară, aproape de fața apei zice: 

_— Ei! da ce răcoareii aici: 

Chima răului, 

Pe malul pîriuluă ! 

Îmi vine să nu mai ies afară. Dumnezeu să uşu- 

reze păcatele celui cu fintina, că bun lucru a făcut. 

Pe arşițele astea o răcoreală ca asta mult plăteşte! 

Mai şade el acolo puţin şi apoi iese afară, zicînd: 

— Doamne, stăpîne, nu ştii cît mă simțesc de 

uşor, parcă îmi vine să zbor, nu alt-ceva. Ea viră- 

te şi d-ta o leacă, să vezi cum ai să te răcorești:. 

aşa are să'ţi vie de îndemină după asta, de are să 

ți se pară că eşti uşor cum îi pana... 

Fiul craiului, boboc în felul săi la trebi de aieste, 

se potriveşte Spinului şi se bagă în fintină, fără săi 

trăznească prin: minte, ce i se poate întîmpla. Și 

cum sta şi el acolo de se răcorea, Spinul tace tranc: 

capacul pe gura fîntinei, apoi se suie de-asupra lui 

şi zice cu glas răutăcios: 

_— Alelei! fecior de om viclean, ce te găseşti; 

tocmai de ceea ce te-ai păzit, nai scăpat. Ei, că 

bine mi te-am căptușit! Acum să'mi spui tu cine 

eşti, de unde vii, şi încotro te duci, că de nu, acolo 

iță putrezesc ciolanele : 

Fiul craiului, ce era să facă? Îi spune toate cu 

de-amănuntul, căci dă, care om nu ţine la viaţă în- 

nainte de toate? | 

— Bine; atita am vrut să aflu din gura ta, pui
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de viperă ce mi-ai fost, zice atunci Spînul ; numai 
cată să fie așa, că de te-oi prinde cu oca MICĂ, grei 
are să'ţi cadă. Chiar acum aș putea să te omor, 
în voia cea bună, dar mi'i milă de tinereţele tale... 
Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii ŞI să mai 
calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascuțișul 
paloşului tăi, că mi'i da ascultare ŞI supunere întru 
toate, chiar şin foc de 'ți-aşi zice, să te arunci. Și 
de azi înainte, ei să fiă în locul tău nepotul împă- 
ratului, despre care "mi-ai vorbit, iară tu sluga mea; 
și atita vreme să ai a mă sluji, pănă cînd îi muri 
ȘI dar îi învia. Şi ori unde vei merge cu mine, nu 
care cum-va să bleştești din gură către cine-va, despre 
aceea ce-a urmat între noi, că te-am șters de pe 
fața pămîntului. Îi place aşa să mai trăeşti, bine 
de bine; iară de nu, spune'mi verde în ochi, ca să 
ştiti ce leac trebue să'ți fac.... 

Fiul craiului, văzindu-se prins în cleşte și fără nici 
o putere, îi jură credinţă şi supunere întru toate, 
lăsîndu-se în ştirea lui Dumnezeu, cum a vrea el să 
facă. Atunci Spînul pune mîna pe cartea, pe banii 
și pe armele fiului de crai și le ia la sine, apoi il 
scoate din fintînă șii dă paloşul să] sărute, ca semn 
de pecetluirea. jurămîntului, zicînd : 

— De-acum înainte să ştii că te chiamă Harap 
Alb ; aista ţii numele şi altul: nu. După aceasta înca- 
lecă fie-eare pe calul săi șI pornesc, Spînul înainte 
ca stăpin, Harap Alb în urmă ca slugă, mergînd 
spre împărăție, Dumnezeu să ne ţie, câ cuvîntul din 
poveste, înainte mult mai este. 

ȘI merg ei şi merg cale lungă să le ajungă, tre-
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cînd peste nouă mări, peste nouă ţări şi peste nouă 

ape mari și într'o tirzie vreme ajung la împărăție. 

Și cum ajung, Spînul se înfățişază înaintea împă- 

ratului, cu cartea din partea craiului. Şi împăratul 
Verde cetind cartea, are de bucurie, că i-a venit 

nepotul, şi pe dată îl şi face cunoscut curţii și fete- 

lor sale, cari îl primesc cu toată cinstea cuvenită 

unui fii de craiă şi moştenitor al împăratului. 

Atunci Spînul, văzind că. i sau prins minciunile 

de bune, chiamă la sine pe Harap Alb și'i zice cu 

asprime : 
— Tu să şezi la grajd, nedeslipit şi să îngrijeşti 

de calul mei ca de ochii din cap, că de-oi veni 

pe acolo şi n'oi găsi trebile făcute după plac, vai 

de pielea ta are să fie. Dar pănă atunci, n'ați o 

palmă, ca să ţii minte ce ţi-am spus. Băgatai în 

cap vorbele mele ? 
— Da, Stăpine, zise Harap Alb, lăsînd ochii în 

jos... Şi ieşind porneşte la grajd. 
Cu asta a voit Spinul să'și arate arama şi să facă 

pe Harap Alb ca să'i 1ee şi mai mult frica. 

Fetele împăratului, întimplindu-se de față cînd a 

lovit Spînul pe Harap Alb, li saă făcut milă de 

dînsul şi au zis Spînului cu binişorul: 

— Vere, nu faci bine ceea ce taci. Dacă este că 

a lăsat Dumnezei să fun mai mari peste alţii, ar 

trebui să avem milă de dinşii, că şi ei, sărmanii, 

sunt oameni! 

— Hei, dragele mele vere, zice Spînul cu vicie- 

nia lui obicinuită ; d-voastră încă nu ştiţi ce'i pe 
lume. Dacă dobitoacele n'ar fi fost infrînate, de
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demult ar fi stişiat pe om şi trebue să știți că şi 
între oameni, cea mai mare parte, sunt dobitoace, 
cari trebuesc ţinuţi din frâă, dacă ți-i voia să faci 
treaba cu dinşii. 

Ei apoi... zi că nui lumea de-apoi. Să te ferească 
Dumnezeii, cînd prinde mămăliga coajă. Vorba ceea: 

Dă-mi Doamne ce n'am avut, 
Să mă mir ce m'a găsit. 

Fetele atunci ai luat altă vorbă, dar din inima 
lor nu s'a şters purtarea necuviincioasă a Spînului, 
cu toate îndreptările şi înrudirea lui, pentru că bu- 
nătatea nu are de a face cu răutatea. Vorba ceea: 

Viţa de vie tot învie, 
Iară viţa de boz, tot răgoz. 

Și din ceasul acela, aă început a vorbi ele în 
de ele, că Spinul de fel nu samănă în partea lor, 
nici la chip nici la bunătate ; şi că Harap Alb, 
sluga lui, are o înfăţişare mult mai plăcută și sa- 
mănă a fi mult mai omenos. Pe semne inima le spu- 
nea, că Spînul nu le este văr şi de aceea -nu'] pu- 
teau mistui. Aşa îl urise de tare acum, că dacă ar 
fi fost în banii lor, sar fi lepădat de Spin, ca de 
ucigă'l-Crucea. Dar nu aveau ce se face de împă- 
ratul, ca să nu'i aducă supărare. 
Amu întru una din zile, cum şedea Spinul la 

ospăț împreună cu moșu-săui, cu verele sale ŞI cu 
alții, cîţi se întimplase, li sau adus mai la urmă în 
masă și niște sălăți foarte minunate. Atunci împă- 
ratul zice Spinului:
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— Nepoate, mai miîncat-ai sălăți de aceste de 

cînd eşti? 

— Ba nu, moşule, zice Spinul; tocmai eram să 

vă întreb de unde le aveţi, că tare's bune!... O ha- 

raba întreagă aș fi în stare să mănînc și par'că tot 

nu m'aşi sătura. 

— Te crede moşul, nepoate, dar cînd ai şti cu 

ce greutate se capătă! Pentru-că numai în grădina 

ursului, dac'ai fi auzit de dinsa, se află sălăţi de 

aceste și mai rar om, care să poată lua dintr'însele 

şi să scape cu viață. Intre toți oamenii din împă- 

răţia mea numai un pădurar se bizueşte la treaba 

asta. Și acela, el ştie ce face, ce drege de'mi aduce 

din cînd în cînd aşa cîte puţine de poită. 

Spînul, voind să piardă pe Harap Alb cu ori-ce 

preţ, zise împăratului: 

— Doamne, moşule, de nu 'mi-a aduce sluga mea 

sălăți de aceste şi din piatră seacă, mare lucru să fie: 

— Ce vorbeşti, nepoate, zise împăratul; unul ca 

dînsul, şi încă necunoscător de locurile acestea, cum 

crezi că ar putea face această slujbă? Doar de ţii 

greă de viaţa lui. 

— Ia las moşule, nui duce grija: pun rămăşag 

că are să'mi aducă sălăţi întocmai ca aceste și încă 

multe, că ştii eă ce poate el. 

Ș'odată chiamă Spînul pe Harap Alb şi'i zice răstt: 

— Acum degrabă să te duci cum îi şti tu şi 

să'mi aduci sălăți de aceste din grădina ursului. 

Hai, ieşi repede şi porneşte, că nui vreme de pierdut. 

Dar nu cumva 'să faci de alt-fel, că nici în borta 

şoarecelui nu eşti scăpat de mine. |
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Harap Alb iese mihnit, se duce la grajd ŞI începe 
a'şi netezi calul pe coamă, zicînd: 

— Ei, căluţul mei, cînd ai şti tu în ce necaz am 
intrat! Sfint să fie rostul tătîne-meui, că bine m'a 
învățat! Așa'i, că dacă n'am ţinut seamă de vorbele 
lui, am ajuns slugă la dirloagă şi acum, vrînd ne- 
vrînd, trebue s'ascult că mii capul în primejdie. 

— Stăpiîne, zise atunci calul, de acum înainte ori 
cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot atita”; 
ti odată bărbat şi nwţi face voie rea. Încalecă pe 
mine și hai! Ştii eu unde te-oi duce şi mare-i Dum- 
pezeu, ne-a scăpa el şi din aceasta! 

Harap Alb mai prinzind o leacă de inimă, în- 
calecă şi se lasă în voia calului, unde a vrea el 
să'l ducă. 

Atunci calul porneşte la pas, pănă ce iese mai 
incolo, ca să nu-i vadă nimene. Apoi își arată pu- 
terile sale, zicînd: ” 

— Stăpine, ţine-te bine pe mine, că: 

Am să zbor lin ca vântul, 
Să cutreierăm pămîntul. 

Mare'i Dumnezeu şi meşteru'i dracul. Helbet! vom 
putea veni de hac și stăpinului celuia ; nu'i e vre- 
mea trecută. 

Şi odată sboară calul cu Harap Alb pănă la nouri, 
apoi o ia de-a curmezișul pămintului : 

Pe deasupra codrilor 

Peste virful munţilor . 
Peste apa mărilor 

Şi după aceea. se lasă încet-încet, într'un.ostrov min-
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dru din mijlocul unei mări, lingă o căsuţă singura- 

tcă, pe care era crescut niște muşchi pletos de o 

podină de gros, moale ca mătasa și verde ca bu- 

ratecul. 
Atunci Harap Alb descalecă și spre. mai mare 

mirarea lui, numai iaca 7 întimpină în pragul uşei 

cerşetoarea, căreia "i dăduse el un ban de pomană, 

înainte de pornirea lui de acasă. 
— Ei, Harap Alb, aşaii că ai venit la vorbele 

mele? că:. deal cu deal se ajunge, dar încă om cu 

om. Află acum, că eu sunt sfinta Duminică şi ştii 

ce nevoie te-a adus pe la mine. Spînul vrea să'ți 
răpuie capul cu ori-ce chip şi de aceea te-a trimis 

să'i aduci sălăţi din grădina ursului; dar n-or da ele 
odată pe nas... Rămii aici în astă noapte, ca să văd. 

ce'i de făcut. 
Harap Alb rămîne bucuros, mulțămind sfintei Du- 

mineci pentru buna găzduire şi îngrijire ce are 

de el. 

— Fii încredinţat că nu eu, ci puterea miloste- 

niei şi inima ta cea bună te ajută, Harap Alb, zice 

sfinta Duminecă ieşind și lăsîndu-l în pace să se 

limştească. 
Și, cum iese sfinta Duminecă afară, odată şi por- 

neşte desculță prin rouă, de culege o poală de 

somnoroasă, pe care o fierbe la un loc cu o vadră 

de lapte dulce şi cu una de miere şi apoiia mursa 

aceea și iute se duce de o toarnă în fîntîna 
din grădina ursului, care fintină era plină cu apă 

pănă în gură. Şi mai stind sfinta Duminecă o leacă 

în preajma fîntînei, numai iaca ce vede că vine ur-
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sul cu o falcă în cer ŞI cu una în pămînt, mornăind 
întricoşat. Și cum ajunge la fintînă, cum începe a 
bea lacom la apă şi a'și linge buzele de dulceața 
şi bunătatea iei. Și mai stă din băut ȘI iar începe 
a mornăi; şi iar mai bea cite un răstimp şi iar 
mornăieşte, pănă ce de la o vreme încep. a'i slăbi 
puterile şi cuprins de amețeală, pe loc cade jos și 
adoarme mort, de puteai să tai lemne pe dînsul. 

Atunci sfinta Duminecă văzindu'] așa, într'o clipă 
se duce şi deșteptînd pe Harap Alb chiar în mie- 
zul nopţei, îi zice: 

— Îmbracă-te iute în pielea cea de urs, care o 
ai de la tată-tău, apucă pe ici tot înainte și cum îi 
ajunge în răscrucile drumului, ai să şi dai de gră- 
dina ursului. Atunci sai repede înlăuntru, de'ți ia 
sălăţi întrales şi cîte'i vrea de multe, căci pe urs 
lam pus eă la cale. Dar la toată îutîmplarea, de'i 
vedea şi'i vedea că s'a trezit ȘI năvăleşte la tine, 
zvîrle'i pielea cea de urs ŞI apoi fugi încoace spre 
mine cit îi putea. 

Harap Alb face cum îi zice sfinta Duminică. Și 
cum ajunge în grădină, odată începe a smulge la 
sălăţi întrales şi leagă o sarcină mare, mare, cît pe 
ce să n'o. poată ridica în spinare. ŞI cînd să iasă 
cu dinsa din grădină, iacă ursul se trezește și după 
dinsul, Gavrile! Harap Alb dacă vede veaua, i-aruncă 
pielea cea de urs, şi apoi fuge cit ce poate cu sar- 
cina în spate, tot înainte la sfinta Duminecă, scă- 
pind cu obraz curat. | 

După aceasta, Harap Alb mulțămind sfintei Du-. 
_minici pentru binele ce “i-a făcut, îi sărută mîna,



apoi îşi ia sălățile şi încălecînd porneşte spre îm- 

părăție, Dumnezeu să ne ție, ca cuvîntul din po- 

veste, înainte mult mai este. 
Şi mergind tot cum s'a dus, de la o vreme ajunge 

la împărăție şi dă sălățile în mîna Spînului. 
Împăratul şi fetele sale văzînd aceasta, le-a fost 

de-a mirarea. Atunci spînul zice îngînfat: 

— Ei moşule, ce mai zici? 

— Ce să zic, nepoate? la cînd aş avea o slugă 

ca aceasta, nu 'i-ași trece pe dinainte. 

— apoi de ce mi l-a dat tata de-acasă? Nu- 

mai de vrednicia lui, zise Spînul; căci altfel nu'l 

mai luam după mine ca să'mi încurce zilele. 

x 

La vr'o citeva zile după aceasta, împăratul arată 

Spinului nişte pietre scumpe, zicînd: 
— Nepoate, mai văzut-ai pietre nestimate așa de 

mari și frumoase ca aceste, de cînd eşti? 
— Am văzut ei, moșşule, felurite pietre scumpe, 

dar ca aceste drept să'ți spun, n'am văzut. Oare pe 

unde se pot găsi aşa pietre? 
— Pe unde să se găsească, nepoate? la în pă- 

durea cerbului. Și cerbul acela este bătut tot cu 

pietre scumpe, mult mai mari şi mai frumoase de 

cît aceste. Mai întîi ci-că are una în frunte, de 

străluceşte ca un soare. Dar nu se poate apro- 

pia nimene de cerb; căci este solomonit şi nici 

un fel de armă nu'l prinde; însă el, pe care "l-a 

-zări, nu mai scapă cu viață. De aceea fuge lumea 
de dinsul de'și scoate ochii ; şi nu numai atita, dar



  

chiar cînd se uită la cine-va, fie om sai ori-ce di- 
hanie a fi, pe loc rămîne moartă, Și ci-că o mul- 
țime de oameni şi de sălbătăciuni zac fără suflare 
in pădurea lui, numai din astă pricină ; se vede că 
este solomonit, întors de la țiţă sai dracul mai ştie 
ce are, de'i așa de primejdios. Dar cu toate aceste 
trebue să ştii, nepoate, că unii oameni îs mai ai 
dracului decit dracul ; nu se astimpără nici în rup- 
tul capului, măcar că ai pățit multe, tot cearcă prin 
pădurea lui, să vadă nu 'l-or putea găbu cum-va ? 
Și care dintre ei are îndrăzneală mare ŞI noroc şi 
mai mare, umblind pe acolo, găseşte din întîmplare 
cite o piatră din aceste picată de pe cerb, cînd se 
scutură el la şapte ani odată, şi apoi aceluia om 
nu'i trebue altă negustorie mai bună. Aduce piatra 
la mine şi “i-o plătesc cît nu tace ; ba încă sunt 
bucuros că o pot căpăta. Și află, nepoate, că ase- 
menea pietre fac podoaba împărăției mele; nu se 
găsesc altele mai mari şi mai frumoase decit aceste 
la nici o împărăție, şi de aceea s'a dus vestea des- 
pre ele în toată lumea. Mulţi împărați și crai înadins 
vin să le vadă și li de-a mirarea de unde le am. 
— Doamne, moşule, zise atunci Spinul: să nu te 

superi, dar nu ştiă ce fel de oameni fricoși aveți 
pe aici. Eă pun rămăşag pe ce vrei, că sluga mea 
are să'mi aducă pielea cerbului aceluia, cu cap cu 
tot, așa împodobit cum este. 

Ș'odată chiamă Spînul pe Harap Alb şi'i zice: du-te 
în pădurea cerbului, -cum îi ŞtI tu, și măcar fă pe dra- 
cul în patru saă ori ce'i face, dar numai decit să'mi 
aduci pielea cerbului cu cap cu tot, aşa bătute cu pietre



scumpe, cum se găsesc. Și doar te-a împinge păcatul 

să clinteşti vre-o piatră din locul săi, iară mai ales 

acea mare din fruntea cerbului, c'apoi atita “ţi-i 

leacul. Hai porneşte, iute, că nui vreme de pierdut. 

Harap Alb, vede el bine unde merge treaba, că 

doar nu era din butuci; dar neavînd încotro iese 

mîhnit, se duce iar în grajd la cal şi netezindu'l pe 

coamă, îi zice: 

— Dragul meu căluţ, la grea belea mia virit iar 

Spinul. De-oi mai scăpa şi din asta cu viață, apoi 

tot mai am zile de trăit. Dar nu ştii, zău, la cît "mi-a 

sta norocul. 

— Nuii nimica, stăpine, zise calul. Capul de-ar 

fi sănătos, că belele curg gârlă. Poate ai primit po- 

runcă să jupeşti piatra morii şi să duci pielea la 

împărăție ? “ | 

— Ba, nu, căluțul mei; alta şi mai înfricoşată, 

zise Harap Alb. 

— Vorbă să fie, stăpine, că tocmala'i gata, zise 

calul. Nu te teme, ştii eii năzdrăvănii de ale Spi- 

nului ; și să fi vrut, dedemult i-aş fi făcut pe obraz, 

dar lasă'l să'și mai joace calul. Ce gîndeşti? Și 

unii ca aceştia sunt trebuitori pe lume cite odată, 

pentru că fac pe oameni. să prindă la minte... Zi 

şi d-ta, că ai avut să tragi un păcat strămoșesc. 

Vorba ceea: «Părinții mănîncă aguridă şi fiilor l 

se strepezesc dinţii.» Hai, nu mai sta la gînduri ; 

încalecă pe mine şi. pune'ţi nădejdea în Dumnezei, 

că mareii puterea lui; ru ne-a lăsa el să suferim 

îndelung. Cum vrei? Ce'i e scris omului, în frun-



te'i e pus. Doar mare'i Cel-de-sus! S'or stiri ele 
și aceste de la o vreme. 

Harap. Alb atunci încalecă ŞI calul porneşte la 
pas, pănă ce iese mai încolo departe, ca să nui; ia 
lumea la ochi. Și apoi încordindu-se ŞI scuturîndu- 
se odată voiniceşte, iară'și arată puterile sale, zicînd: 
— Tine-te zdravăn, stăpîne, că iar am să zbor: 

In înaltul Cerului, 
Văzduhul pămîntului; 
Pe de-asupra codrilor. 
Peste virful munţilor; 
Prin ceața măgurilor, 
Spre noianul mărilor; 
La crăiasa zînelor, 
Minunea minunilor, 
Din ostrovul florilor. 

Și zicînd aceste, odată şi sboară cu Harap Alb 

In înaltul cerului, 
Văzduhul pămîntului ; 

ŞI O ia de-acurmeziş : 

De la nori, către soare 
Printre lună şi luceferi, 
Stele mîndre lucitoare. . 

ŞI apoi se lasă lin ca vintul : 

In ostrovul forilor, 
La crăiasa zînelor, 
Minunea minunilor. 

Și cînd vintul a aburit, iacă şi ei la sfinta Du. 
minică iar ai sosit. Sfinta Duminică era acasă, şi 
cum a văzut pe Harap Alb poposind la uşa ei, pe 
loc Pa întimpinat cu blindeţe : 

Creangă. — Opere compleete. 
20



  

— Ei, Harap Alb, aşa'i că iar te-a ajuns nevoia 

de mine? 

— Aşa este, măicuţă, răspunse Harap Alb, cufun- 

dat în gînduri şi galben la faţă, de parcă'i luase 

pînza de pe obraz. Spinul vrea să'mi răpuie capul 

cu ori-ce preț. Şi de-aşi. muri mai degrabă să scap 

odată de zbucium; de cît aşa viaţă, mai bine moarte 

de o mie de ori. 

— Vai de mine şi de mine, Harap Alb, zise stînta 

Duminică, par'că nu te-aşi fi crezut aşa slab de în- 

ger, dar după cit văd, eşti mai fricos de cit o fe- 

meie. Hai, nu mai sta ca o găină plouată. Rămii la 

mine în astă noapte şi 'ţi-oi da eu vrun ajutor. 

Mare'i Dumnezeu! N'a mai fi el după gindul Spi- 

nului. Insă mai rabdă şi tu, fătul mei, că mult ai 

avut de răbdat şi puţin mai ai. Păn'acum ţi-a fost 

mai grei, dar de acum înainte tot așa are săi fie, 

pănă ce'i ieşi din slujba Spînului, de la care ai să 

tragă încă multe necazuri, dar ai să scapi din toate 

cu capul teafăr, pentru că norocul te ajută. 

— Poate aşa să fie, măicuţă, zise Harap Alb, dar 

prea multe sai îngrămădit de odată pe capul meu. 

— Câte a dat Dumnezeii, Harap Alb, zise sfinta 

Duminică; aşa a trebuit să se întimple şi n'ai cui 

bănui: pentru că nui după cum gîndeşte omul, crii 

după cum vrea Domnul. Cind vei ajunge şi tu odată 

mare şi tare, îi căuta să judeci lucrurile de-a fir-a- 

păr şi vei crede celor asupriți şi necăjiţi; pentru-că 

ştii acum ce e necazul. Dar pănă atunci mai rabdă, 

Harap Alb, căci cu răbdarea îi fnigi pielea. 

Harap Alb ne mai avind ce zice, mulțămeşte lui 

4
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Dumnezeu şi de bine şi de rău, şi sfintei Dumineci 
pentru buna găzduire şi ajutorul făgăduit. 

— la, acum mai vii de-acasă, fătul mei. Zică 
cine-a zice şi cum a vrea să zică, dar cînd este să 
dai peste păcat, dacă" înainte te sileşti să'l ajungi, 
iară dacă'i în urmă stai și] aştepţi. Mă rog, ce mai 
la deal la vale? Aşa e lumea asta, ŞI de-ai face, ce-ai 
face, rămine cum este ea; nu poţi so întorci cu 
umărul, măcar să te pui îu ruptul capului. Vorba 
ceea: «Zi'i lume şi te mintuie». Dar ia să lăsăm toate 
la o parte, și până la una alta, hai să vedem ce'i 
de făcut cu cerbul, că Spinul te-a fi așteptind cu ne- 
răbdare. Şi dă! stăpîn nuw'i? Trebue să] asculți. Vorba 
ceea: «Leagă calul unde zice stăpînul». 

Și odată scoate sfința Duminică obrăzariul ȘI sa- 
bia lui Statu-Palmă-Barbă-Cot, de unde le avea, şi 
dindu-le lui Harap Alb, zice: - Ține aceste, că au 
să'ți fie de mare trebuinţă, unde mergem. Şi chiar 
haidem, cu ajutorul Domnului, să isprăvim odată ȘI 
trebușoara asta. 

Şi pe la cîntatul cocoşilor, se ia Sfinta Duminică 
împreună cu Harap Alb și se duc. în pădurea cer- 
bului. Și cum ajung în pădure, sapă o groapă adîncă 
de un stat de om, lingă un izvor, unde în fie-care 
zi pe la amiază venia cerbul de bea“ apă, apoi se 
culca acolo pe loc şi dormea cit un beiii, pănă ce 
asfinția soarele. Și după aceea, sculindu-se o lua în: 
porneală şi nu mai da pe la izvor iar, pănă a doua: 
zi pe la amiază. 

— Fi, ei! acum groapa este gata, zise sfinta Du- 
minică. Tu, Harap Alb rămii aici într'însa toată



  

ziua şi iată ce ai de făcut: puneţi obrăzariul cum 

se pune, iară sabia să n'o slăbeşti din mînă: şi 

deamiază cînd a veni cerbul aici la izvor să bee 

apă, și Sa culca şa dormi cu ochii deschişi, cum 

vi feliușagul, tu îndată ce li auzi horăind, să ieşi 
încetişor şi să potriveşti aşa, ca săi zbori capul dintr'o 
singură lovitură de sabie şi apoi repede să te arunci 

în groapă şi să șezi acolo pănă după asfințitul soa- 

relui. Capul cerbului are să te strige pănă atunci 

mereă pe nume, ca să te vadă, dar tu nu cumva 

să te îndupleci de rugămintea lui şi să te ițeşti la 

dînsul, că are un ochii otrăvit și cînd "l-a pironi spre 

tine, nu mai trăeşti. Insă cum a asfinți soarele, să 

ştii că a murit cerbul. Și atunci să ieşi fără frică, 

să'i jupeşti pielea, iară capul să'l iei aşa întreg, cum 
se găseşte şi apoi să vii pe la mine. 
“Și aşa sfinta Duminică se ia și se întoarnă sin- 

gură acasă, iară Harap Alb rămîne de pîndă în groapă. 

Şi cînd pe la amiază, numai iaca ce aude Harap 

Alb un muget înăduşit: Cerbul venea boncăluind. 

Și ajungind la izvor odată şi începe a bea hălpav 
la apă rece: apoi mai boncăluieşte şi iar mai bea 

cîte un 'restimp, şi iar boncăluieşte şi iar mai bea, 
pănă ce numai poate. După aceea începe a'şi arunca 

țărnă după cap, ca buhaiul și apoi scurmind de trei 
ori cu piciorul în pămînt se tologeşte jos pe pajiște, 
acolo pe loc; mai rumegă el cît mai rumegă şi pe 

urmă se aşterne pe somn Şi unde nu începe a mîna 
porcii la jir. 

Harap Alb cum îl aude horăind, iese afară înce- 

tişor şi cînd îl croieşte odată cu sabia pe la mijlo- 

2 a
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cul gitului, îi şi zboară capul cit colo de la trup şi 
apoi Harap - Alb se aruncă fără sine în groapă, după 
cum îl povăţuise sfinta Duminică. Atunci sîngele 
cerbului odată a și început a curge gîlgîind și a se 
răspîndi în toate părţile, îndreptîndu-se şi năboind 
în groapă peste Harap Alb, de cit pe ce era să'l 
înece. Iară capul cerbului zvircolindu-se dureros, 
striga cu jale, zicînd: 

— Harap Alb, Harap Alb! De nume "ţi-am auzit, 
dar de văzut nu te-am văzut, leşi numai o leacă, să 
te văd încaltea, vrednic eşti de comoara ce "ţi-o las, 
ŞI apoi să mor cu plăcere, dragul mei. 

Dar Harap Alb tăcea moclum și de abia își putea 
descleşta picioarele din sîngele închegat cure era 
mai-mai să umple groapa. 

În Sfirșit, mai strigă el, capul cerbului, cit mai 
strigă, însă Harap Alb nici nu răspunde, nici. se 
arată și de la o vreme se face. tăcere. ȘI așa, după 
asfințitul soarelui, „Harap Alb iese din groapă, ju- 
peşte pielea Cerbului cu băgare de seamă, să nu 
zmintească vre-o piatră din locul ei, apoi a capul 
intreg aşa cum se găsea şi se duce la sfinta Du- 
mIniCă. 

— Ei, Harap Alb, zise sfinta Duminică, aşa'i că 
am scos'o la capăt şi cu asta? 

— Aşa; cu ajutorul lui Dumnezei ŞI cu al Sfinţie 
Voastre, răspunse Harap Alb, am izbutit, măicuţă, 
să facem și acum pe cheful Spînului, rămînere-aş; 
păgubaş de dinsul să rămîn și să-l văd cind "mi-oi 
vedea ceafa; atunci şi nici atunci, că tare mii negru 
înaintea ochilor.
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— Dasăl Harap Alb, în plata lui Dumnezeu, că 

"şi-a da el Spînul peste om vr'o dată; pentru cănu'i 

nici o faptă fără plată, zise sfinta Duminică. Mergi 

de i le du şi acestea, că 'i-or rămîne ele de cap odată. 
Atunci Harap Alb, mulțumi 'sfintei Duminici, îi 

sărută mîna, apoi încalecă pe cal şi porneşte tot 

cum a venit, mergind spre împărăție, Dumnezeu să 

ne ţie, ca cuvintul din poveste, înainte mult mai 

este... Şi pe unde trecea, lumea din toate părțile 

îl înghesuia, pentru că piatra cea mare din capul 

cerbului strălucea, de se părea că Haiap Alb soa- 

rele cu el îl ducea. 
Mulţi crai și împărați ieşeau înaiatea lui Harap 

Alb, şi care din cotro îl ruga, unul sa-i dee bănărit, 
cît a cere el; altul să'i dee fata și jumătate de împă- | 

răție; altul să'i dee fata și împărăția întreagă, pentru 

asemenea odoare; dar Harap Alb ca de foc se ferea 

şi urmînduw'și calea. înainte la stăpînu-săui le ducea. 

Și întru una din seri, cam şedea Spinul împreună 

cu moşu-săti și cu verele sale sus întrun foişor 

numai iacă ce zăresc în depărtare un sul de 

raze scinteietoare, care venea în spre dinşii; şi 
de ce se apropia, de ce lumina mai tare, de le fura 

vederile. Şi deodată toată suflarea s'a pus în mișcare: 

lumea de pe lume fiind în mare nedumerire, alerga 

să vadă ce minune poate să fie? — Și cînd colo 
cine era? — Harap Alb, care venea în pasul calului, 

aducind cu sine pielea și capul cerbului, pe care le-a 

şi dat în mîna Spînului. 

La vederea acestei minunății, toți ai rămas în-
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cremeniți şi uitindu-se unii la alții, nu ştiau ce să 
zică? Pentru că în adevăr era ŞI lucru de mirare! 

Dar Spinul cu viclenia sa obicinuită, nu'şi pierde 
cumpătul, și luînd vorba, zice împăratului : 

— Ei, moşule, ce mai zici? Adeveritu-sai vor- 
bele mele ? 

— Ce să mai zic, nepoate, răspunse împăratul 
uimit. la să am eii o slugă așa de vrednică ŞI cre- 
dincioasă ca Harap Alb, aş pune-o la masă cu 
mine, că mult preţueşte omul acesta. 
— Ba să'şi pue pofta în cui, răspunse Spinul cu 

glas răutăcios. Asta naș face-o eu, de-ar mai fi el 
pe cît este; doar nu'i frate cu mama, să] pun în 
capul cinstei. Eu ştiu, moşule, că sluga'i slugă și 
stăpînu'i stăpîn; sa mîntuit vorba. Na, na, na! 
d'apoi pentru vrednicia lui mi Pa dat tata, căci alt- 
fel de ce Paş fi mai luat cu mine? Hei, hei! Nu 
ştiţi d-voastră ce poama dracului e Harap Alb aista. 
Pănă l-am dat pe brazdă, mi-am stupit sufletul cu 
dinsul. Numai eii îi vin de hac. Vorba ceea : frica 
păzeşte bostănăria. Alt stăpîn în locul mei nu mai 
face brînză cu Harap Alb, cît îi lumea ŞI pămiîn- 
tul. Ce te potriveşti, moşule? Cum văd eii, d-ta 
prea intri în voia supuşilor. De aceea nu'ți dau 
cerbii pietre scumpe şi urșii sălăți, Mie unuia şti 
că nu'mi suflă nimeni în borş; cînd văd că miţa 
face mărazuri, ţi-o string de coadă, de mănîncă şi 
mere pădureţe, căci n'are încotro... Dacă ţi-a a- 
juta Dumnezeu, să mă rînduești mai de grabă în 
locul d-tale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere 
are să ia împărăția ; n'or mai şedea lucrurile aşa



  

moarte, cum sunt. Pentru că ştii vorba ceea : Omul 
sfințește locul... Fost-ai şi d-ta la tinerețe, nu zic, 

dar acum îţi cred; dă, bătrineţe nu-s? Cum n'or 
sta trebile baltă ! 

In sfîrşit Spînului îi mergea gura ca pupăza de-a 

amețit pe împăratul, în cît a uitat și de Harap 
Alb şi de cerb şi de tot. 

Fetele împăratului însă, priveaii la verişor... cum 

priveşte ciinele pe miţă şi li era drag ca sarea ?n 

ochi, pentru că le spunea inima, ce om fără de 

lege e Spinul. Dar cum era să iasă ele cu vorba 

înaintea tatălui lor? Spinul n'avea de cine... Vorba 

ceea: găsise un sat fără cîini și se plimba fără băț, 
că altă, ce pot să zic? 

*X 

% * 

La vr'o cîte-va zile după asta, împăratul făcu un 

ospăț foarte mare în cinstea nepotu-săi, la care 

ospăț ai fost poftiți cei mai străluciți oaspeţi: îm- 

păraţi, crai, voevozi, căpitanii oșştirilor, mai marii 

oraşelor şi alte feţe cinstite. 
In ziua de ospăț, fetele împăratului s'au pus cu 

rugăminte pe lingă Spîn, să dea voe lui Harap Alb, 

ca să slujească şi el la masă. Spînul neputîndu-le 

strica hatirul, chiamă pe Harap Alb de față cu dîn- 

sele, şiii învoi aceasta, însă cu tocmeală ca în tot 

timpul ospățului să stea la spatele stăpiînu-săii şi 

nici măcar să-și ridice ochii la ceilalți meseni, «că 

de 'l-oi vedea obrăznicindu-se cum-va, acolo pe loc 
îi și tară capul. 

— Auzit-ai ce am spus, slugă netrebnică, zise 

 



  

Spinul arătînd lui Harap Alb tăiuşul paloșului, pe 
care Jurase credință și supunere Spînului la ieşirea 
din fîntînă. 

— Da, stăpine, răspunse Harap Alb cu umilinţă ; 
sunt gata la porunca Luminării Voastre. 

Fetele împăratului aă mulțămit Spînului și pen- 
tru: atita. 

Amu, tocmai pe cînd era temeiul mesei ŞI Oas- 
peţii tot gustînd vinul de bun, începuse a se chiur- 
chiulu cîte o leacă, numai iaca o pasăre măiastră se 
vede bătind la fereastră și zicînd cu glas muieratic: 

— Mincaţi, beţi şi vă veseliți, dar de fata împă- 
ratului Roş nici nu giîndiți! 

Atunci de odată tuturor mesenilor pe loc h sa 
stricat cheful şi ai început a vorbi, care ce știea 
ŞI cum îi ducea capul: unii spuneai că împăratul 
Roş avind inimă haină nu se mai satură de a vărsa 
singe omenesc ; alţii spuneau că fata lui este o far. 
mazoană cumplită şi că din pricina ei se fac atitea 
Jertfe ; alţii întărea spusele celor-Palţi zicînd, că 
chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de a bătut 
acum la fereastră, ca să nu lese ŞI aici lumea în 
pace. Alţii ziceau, că ori cum ar fi, dar pasărea aceasta 
nui lucru curat și că trebue să fie un timis de 
undeva, numai pentru a iscodi casele oamenilor. - 
Alţii mai fricoși îşi stupeaă în sîn, menind'o ca să 
se întoarcă pe capul aceluia care a trimis'o. În sfir- 
şit unii spuneai întrun fel, alții în alt fel şi multe 
se ziceai pe seama fetei. împăratului Roș, dar nu 
se ştia care din toate acele vorbe este cea ade- 
vărată. 

- 

 



Spinul, după ce'i ascultă pe toţi cu luare aminte, 

clătină din cap şi zise: 
_— Rău e cînd aia face tot cu oameni, care se 

tem şi de umbra lor. D-voastră, cinstiți oaspeţi, se 

vede că paşteți boboci, de nu vă pricepeți al cui 

fapt e acesta. 
Și atunci Spinul răpede îşi aţinteşte privirile asu- 

pra lui Harap Alb şi nu ştii cum îl prinde zimbind. 

— Aşa... slugă vicleană, ce'mi eşti? Vra să zică 

tu ai știință de asta şi nu "mi-ai spus? Acum de 

grabă să'mi aduci pe fata împăratului Roș, de unde 

ştii şi cum îi şti tu. Hai, porneşte! Și nu cumva să 

faci de altfel, că te-ai dus de pe fața pămîntului. 

Atunci Harap Alb eşind plin de mîhmre, se duce 

în grajd la cal şi netezîndul pe coamă și sărutîn- 

du'], zice: 
__— Dragul. meu tovarăș, la grea nevoie ma bă- 

gat iar Spînul. Acum a scornit alta: ci-că să'i aduc 

pe fata împăratului Roș, de unde-oi şti. Astai cu- 

rat vorba ceea: 

Poftim puvgă la masă 
Dacă "ţi-ai adus de-acasă. 

Se vede că mi sa apropiat funia la par. Cine ştie 

ce mi sa mai întîmpla! Cu Spînul tot am dus'o, 

cum am dus”o, cîine-ciineşte, pănă acum. Dar cu omul 

voş nu ştii zău, la cit "mi-a sta capul. Ş'apoi unde 

sa fi găsind acel împărat Roş şi fata lui, care ci-că 

este 'o farmazoană cumplită, numai cel de pe co- 

moară a fi ştiind! Par'că dracul vrăjeşte, de n'apuc 

bine a scăpa din una şi dau peste alta. Se vede că



m'a născut mama într'un ceas răă, sai nu știă cum 
să mai zic, ca să nu greşesc înaintea lui Dumnezeii. 
Mă pricep eu tare bine, ce ar trebui să fac, ca să 
se curme odată toate aceste. Dar m'am deprins a tir 
după mine o viață ticăloasă. Vorba ceea: să nu dea 
Dumnezeu omului, cit poate el suferi. 
— Stăpine, zise atunci calul, nechezind cu 'înfo- 

care ; nu te mai olicăi atita. După vreme rea a fi 
el vreodată şi senin. Dac'ar sta cine-va să-și facă samă 
de toate cele, cum chiteşti d-ta, apoi atunci ar tre- 
bui să vezi tot oameni morți pe toate cărările... Nu 
fii aşa de nerăbdător! De unde ştii, că nu sor 
schimba lucrurile în bine şi pentru d-ta! Omul e 
dator să se lupte cit a putea cu valurile vieții, căci 
ştii că este o vorbă: nu aduce anul, ce aduce cea- 
sul. Cind sunt zile și noroc, treci prin apă ŞI prin 
foc şi din toate scapi nevătămat. Vorba cîntecului ; 

Fă-mă mamă cu noroc 
Și măcar m'aruncă'm foc. 

Las” pe mine, stăpine, că Ştii et pe unde te-oi 
duce la împăratul Roș; pentru că m'au mai purtat 
odată. păcatele pe acolo, cu tatu-tăi, în tinereţele 
lui. — Hai, încalecă pe mine şi ţine-te bine, că acum | 
am să'mi arăt puterile chiar de aici de pe loc, în 
ciuda Spînului, ca săi punem. venin la inimă. 

Harap Alb atunci încalecă şi calul nechezind odată 
puternic, sboară cu dinsul: 

In înaltul cerului, 

Văzduhul pămîntului, 

și o ia de-a curmeziş:



  

De la nori către soare, 

Printre lună şi luceferi, 
Stele mînâre lucitoare. 

Și apoi de la o vreme începe a se lăsa lin ca 

vîntul şi luînd de-a lung; pămîntul, merg spre împă- 

răție, Dumnezeu să ne ţie, ca cuvintul din poveste, 
înainte mult mai este. 

Dar ia să vedem, ce se mai petrece la masă, după 

ducerea lui Harap Alb? 

-— Hei, hei! zise Spinul în sine, tremurind de 
ciudă: nu te-am ştiut eti că-mi eşti de aceștia, că 
de mult îţi făceam felul!... Dar trăind şi nemurind, 
te-oi sluji eă, măi badeo!... Paloşul ista are săți 
ştie de ştire... Ei, vedeţi, moşule şi cinstiți meseni, 
cum hrănești pe dracul, fără să ştii, cu cine ai de-a 

face ? Dacă nu-s și ei un puişor de om în felul 

mei, dar tot m'a tras Harap-Alb pe şfară? Bine-a 

zis, cine-a zis, că undei cetatea mai tare, acolo bate 
dracul război mai puternic. 

Insfirşit împăratul, fetele sale şi toţi oaspeţii ră- 

maseră încremeniţi. Spînul bodrogănind din gură nu 

ştia cum să'şi ascundă ura, iară Harap Alb, îngrijit 

de ce i s'ar mai putea întimpla în urmă, mergea 

tot înainte prin locuri pustii şi cu grei de străbătut. 
Și cind să treacă un pod peste o apă mare, iaca 

o nuntă de furnici trecea şi ea tocmai atunci podul. 

Ce să facă Harap Alb? Stă el o leacă şi se sfătu- 
ește cu gindul: «să trec peste dinsele, am să omor 
o mulțime; să dau prin apă, mă tem că m'oiii îneca 
cu cal cu tot. Dar tot mai bine să dai prin apă, 
cum a da Dumnezeu, de cit să curm viaţa atitor gi-
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zulțe nevinovate». ȘI zicînd Doamne-ajută, se aruncă 
cu calul în apă, o trece în not dincolo la cela mal 
fără primejdie și apoi îşi ia drumul înainte. Și cum 
mergea el, numai iată i se intățoșează o furnică zbu- 
rătoare zicînd: 

—- Harap Alb, fiindcă eşti aşa de bun de “ţi-a 
fost milă de viaţa noastră, cînd treceam pe pod și nu 
ne-ai stricat veselia, vreau să'ți fac ȘI eu un bine: 
na'ți aripa asta şi cînd îi avea vr'odată nevoie de 
mine, să dai foc aripei şi atunci ei împreună cu tot 
neamul mei avem să'ți venim in ajutor. 

Harap Alb, strîngînd aripa cu îngrijire, mulțămeşte 
furnicei. pentru ajutorul făgăduit şi apoi porneşte 
tot înainte. 

ȘI mai merge el cit merge, şi numai iaca ce aude 
o băzăitură înădușşită. Se uită el în dreapta, nu vede 
nimica ; se uită în stinga nici atita; şi cînd se uită 
în sus, ce să vadă? Un roi de albine se învîrtea 
în zbor pe de-asupra capului săi ŞI umblaă bezmetice 
de colo pănă colo, neavind loc unde să şe aşeze. 
Harap Alb, văzindu-le aşa, i se face milă de diîn- 
sele, . şi luindu-și pălăria din cap o pune pe iarbă 
la pămînt, cu gura "n sus, şi apoi el se dă întro 
parte. Atunci bucuria albinelor; se lasă Jos cu toa- 
tele și se adună ciotcă în pălărie. Harap Alb aflin- 
du-se cu părere de bine despre asta, aleargă în 
dreapta şi în stînga şi nu se lasă pănă ce găsește 
un buștihan putregăios, îl scobeşte cu ce poate şi”i 
face urdiniş; după aceea aşează nişte țepuşi într'în- 
sul, îl freacă pe dinăuntru cu cătuşnică, cu sulcină, 
cu mătăciune, cu poala Sintă-Măriei ŞI cu alte bu-
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ruiene mirositoare şi prielnice albinelor, şi apoi luîn- 

du-l pe. umăr, se duce la roi, răstoarnă albinele fru- 

muşel din pălărie în buştihan, îl întoarce binişor cu 

gura în jos, îi pune deasupra nişte captălani, ca să 

nu răzbată soarele şi ploaia înlăuntru şi apoi lăsin- 

du-l acolo pe cîmp între flori, îşi caută de drum. 

Şi cum mergea el, mulțămit în sine pentru această 

facere de bine, numai iacă i se înfățișază înainte 

crăiasa albinelor, zicîndu-i: 

— Harap Alb, pentru că eşti așa de bun şi te-ai 

ostenit de ne-ai fâcut adăpost, vreai să'ţi fac şi ei 

un bine în viața mea: n'aţi aripa asta, și cind îi 

avea vre-odată nevoe de mine, aprinde-o şi eii îndată 

am să'ți vin întru ajutor. | 

Harap. Alb luînd aripa cu bucurie, o stringe cu 

îngrijire ; apoi mulțumind crăiesei pentru ajutorul 

făgăduit, porneşte, urmîndu'şi calea tot înainte. 

Mai merge el cit merge, şi cînd la poalele unui 

codru, numai iaca ce vede o dihanie de om, care 

să părpălea pe lingă un foc de două-zeci și patru 

de stînjeni de lemne şi tot atunci striga cit îi lua 

gura, că moare de frig. Și apoi afară de aceasta 

omul acela era ceva de speriet: avea nişte urechi 

clăpăuge şi nişte buzoaie groase și dăbălăzate. ȘI 

cînd sufla cu dinsele, cea de deasupra se răsfrîngiea 

în sus peste scăfirlia capului, iar cea de desupt atîrna 

în jos, de”i acoperea pîntecele. Și ori pe ce se oprea su- 

farea lui, se punea promoroaca mai groasă de o palmă. 

Nu era chip să te apropii de dinsul, că aşa tremura de 

tare de parcă! zghihuia dracul. Și dac'ar fi tremu- 

rat numai el, ce "ți-ar fi fost? Dar toată suflarea ŞI
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făptura de prin prejur îi ținea hangul : vîntul gemea 
ca un nebun, copacii din pădure se văicăreat, pie- 
trele țipati, vreascurile ţiuiaă şi chiar lemnele de 
pe toc pocneai de ger. ară veverițele, găvozdite 
una peste alta în scorbori de copaci, suflau în un- 
ghii şi plîngeai în pumni blestemîndu'şi ceasul în 
care sau născut. Mă rog, foc de ger era; ce să 
vă spun mai mult. Harap Alb numai o ţiră cita 
stat de s'a uitat a făcut ţurţuri la gură ŞI neputîn- 
du'şi stăpîni risul, zise : 

— Multe mai vede omul acesta cît trăieşte ! Mai 
tartorule, nu minca haram şi spune drept, tu eşti 
Gerilă ? Aşa că taci?... Tu trebue să fi: pentru 
că și focul îngheaţă lîngă tine, de arzuliă. ce eşti. 

— Rizi tu, rizi, Harap Alb, zise atunci Gerilă tre- 
murind, dar unde mergi, fără de mine n'ai să poți 
face nimica. 

— Hai şi tu cu mine, dacă vrei, zise Harap Alb ; 
d'abia tei mai încălzi mergind la drum, căci nu e 
bine, cînd stai locului. 

Gerilă atunci se ia cu Harap Alb şi pornesc îm- 
preună. Și mergind ei o bucată înainte, Harap Alb 
vede altă drăcărie şi mai mare: o namilă de om 
mînca brazdele de pe urma a 24 de pluguri şi tot 
atunci striga în gura mare, că crapă de foame. 
— Ei apoi, să nu bulnești de ris? zise Harap 

Alb. Măi, măi, măi! că multe'ţi mai văd ochii. Pe- 
semne c'aista'i Flămînzilă, foametea, sac fără fund, 
sai cine mai ştie, ce pricopsală a fi, de nul mai 
poate sătura nici pămîntul. | | 
— Rizi tu, rizi, Harap Alb, zice atunci Flămiîn-.
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zilă, dar unde mergeţi voi, fără de mine. n'aveţi să 

puteţi face nici o ispravă. 

— Dacă'i aşa, hai şi tu cu noi, zise Harap Alb, 

că doar n'am a te duce în spinare. 

Flăminzilă atunci se ia după Harap Alb şi por- 

nesc tustrei înainte. Și mai mergînd ei o postată, 

numai iaca Harap Alb vede altă minunăție şi mai 

mare : o arătare de om băuse apa de la 24 de ia- 

zuri şi o gîrlă, pe care umblaii numai 500 de mori, 

şi tot atunci striga în gura mare, că se usucă de sete. 

— Măi! da al dracului onânie de om e şi acesta, 

zise Harap Alb. Grozav burdăhan şi nesățios gitlej, 

de nu pot săi potolească setea nici izvoarele pă- 

mîntului; mare ghiol de apă trebue să fie în ma-. 

țele lui! Se vede că acesta'i prăpădenia apelor, ves- 

titul Setilă, fiul secetei, născut în zodia rațelor şi 

impodobit cu darul suptului. 

— Riz tu, rizi, Harap Alb, zise atunci Setilă, 

căruia începu a-i ţişni apa pe nări şi pe urechi ca 

pe nişte lăptoace de mori; dar unde vă duceți voi, 

fără de mine degeaba vă duceți. 

— Hai şi tu cu noi, dacă vrei, zise Harap Alb; 

dabia nu tei mai linciuri atita în cele ape ; îi scăpa 

de blestemul broaştelor șii da răgaz morilor să 

umble, că destul "ţi-ai făcut mendrele pănă acum. 

Ce Doamne iartă-mă ! îi face broaște în pîntece de 

atita apă. 

Setilă atunci se ia după Harap Alb şi pornesc 

tuspatru înainte. Și mai mergind ei o bucată, numai 

iaca ce vede Harap Alb altă minunăţie şi mai mi- 

nunată : o schimonositură de om avea în frunte nu- 
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mai un ochi, mare cit o sită, şi cînd îl deschidea, 
nu vedea nimica ; da chior peste ce apuca. Iară cînd 
il ţinea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea că 
vede cu dinsul şi în măruntăile pămîntului. 

— laca, .începu el a răcni ca un zmintit: toate 
lucrurile mi se pare găurite ca sitişca şi străvezii ca 
apa cea limpede; deasupra capului mei văd o mul- 
țime nenumărată de văzute şi nevăzute ; văd iarba 
cum creşte din pămînt; văd cum se rostogolește 
soarele după deal, luna şi stelele cufundate în mare, 
copacii cu vîrful în jos, vitele cu picioarele în sus 
Şi oamenii umblind. cu capul între umere; văd în 
sfirşit ceea ce n'aşi mai dori să vadă nimene, pentru 
a'şi osteni vederea : văd nişte guri căscate uitîndu-se 
la mine şi numi pot da samă, de ce vă mirați aşa, 
mira-vaţi de... trumuseţe-vă ! 

Harap Alb atunci se bate cu mîna peste gură și 
zice: 

— Doamne fereşte de omul nebun, că tare'i de 
Jăht, sărmanul ! Pe de-o parte “ţi vine a ride şi pe 
de alta îţi vine al plinge. Dar se vece că așa l'a 
lăsat Dumnezeii. Poate că acesta'i vestitul Ochilă, 
frate cu Orbilă, văr primar cu Chionilă, nepot de soră 
lui Pindilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Ni- 
merilă, ori din tîrg de la Să'lcaţi, megieşi cu Căutaţi 
şi de urmă nu'i mai daţi. Mă rog, unui Ochilă pe 
fața pămîntului, care vede toate și pe toţi, altfel de 
cum vede lumea cealaltă; nu mai pe sine nu se vede 
cit e de frumușel. Par'că'i un boț-chilimboț-boţit, în 
frunte cu un ochi, numai să nu-i fie de deochi! 

— Rizi tu, rizi, Harap Alb, zise atunci Ochilă, 
Creangă. — Opere complecte. 

21
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uitîndu-se închiorchioşat, dar unde te duci, fără de 

mine răă are! să'ți cadă. Fata împăratului Roş nu 

se capătă aşa de lesne, cum crezi tu. Din gardul 

Oancei “i-a da-o împăratul, dacă n'oi fi și ei pe 

acolo. 

— Hai şi tu cu noi dacă vrei, zise Harap Alb, 

că doar n'avem a te duce de mînă, ca pe un orb. 

Ochilă atunci se ia şi el după Harap Alb, şi por- 

nesc tus-cinci înainte. Şi mai mergind ei o bucată, 

numai iaca ce vede Harap Alb altă bizdăganie și 

mai şi: o pocitanie de om umbla cu arcul după 

vinat pasări. Ș'apoi chitiți că numai în arc se în- 

cheia tot meșteşugul şi puterea omului aceluia? 

Ţi-ai găsit! Avea un meșteșug mai drăcos ŞI 0 

putere mai pe -sus, de cit își poate dracul închipui: 

cînd voia, aşa se lățea de tare, de cuprindea pă- 

mântul in braţe. Şi altă dată așa se deşira şi se 

lungea de grozav, de ajungea cu mina la lună, la 

stele, la soare şi cît voia de sus. Și dacă se în- 

tîmpla să nu nimerească pasările cu săgeata, ele 

tot nu scăpat de dinsul; ţi le prindea cu mîna din 

sbor, le răsucea gitul cu ciudă şi apoi le mînca 

așa crude, cu pene cu tot. Chiar atunci avea un 

vrav de păsări dinainte și ospăta dintr'insele. cu lă- 

comie ca un vultan hămisit. Harap Alb, coprins de 

mirare, zice: 
— Dar oare pe acesta cum mama dracului "l-a 

fi mai chemînd? 
— Zi pe nume să ţil spun, răspunse atunci 

Ochilă, zîmbind pe sub mustețe. 
— Dar te: mai duce capul, ca săl botezi? Săi
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zici Păsărilă... nu greşeşti; săi zici Lăţilă... nici 
atita; să'i zici Lungilă... asemenea ; să'i zici: Pă- 
sări-Lăţi-Lungilă, mi se pare că e mai potrivit cu 
năravul și cu apucăturile lui, zise Harap Alb, în- 
duioşat de mila bietelor pasări. Se vede că acesta” 
vestitul Păsări-Lăţi-Lungilă, fiul săgetătorului şi ne- 
potul arcaşului,. briul pămîntului şi scara cerului, 
ciuma zburătoarelor ȘI spaima oamenilor, că altfel 
nu te pricepi, cum să'i mai zici. 

— Rizi tu de mine, rizi, Harap Alb, zise atunci 
Păsări-Lăţi-Lungilă, dar mai bine ar fi să rizi de 
tine, căci nu ştii ce păcat te paşte. Chiteşti că fata 
împăratului Roş numai așa se capătă? Poate nai 
ştiinţă ce vidmă de fată e aceea: cînd vrea, se 
face pasăre măiastră, îţi arată coada, şi iai urma 
dacă poţi. De n'a f ŞI unul ca mine pe acolo, de 
geaba vă mai bateți picioarele ducindu-vă. 

— Hai şi tu cu noi, dacă vrei, zise atunci Ha- 
rap Alb: de-abia mii lua pe Gerilă de ţuluc şi 
li purta cu nasul pe la soare, doar sa încălzi 
cituşi de cit și n'a mai clinţăni atîta din măsele, 
ca un cocostire de cei bătrinicioşi, că par'că mă 
stringe în spate cind îl văd aşa. 

Păsări-Lăţi-Lungilă se ia atunci după Harap Alb 
ŞI pornesc ei tus-șese înainte. Și pe unde treceau, 
pirjol făceau: Gerilă potopea pădurile prin ardere ; 
Flăminzilă mînca lut şi pămint amestecat cu humă, 
ŞI tot striga că moare de foame ; Setilă sorbea 
apa de prin bălți și iazuri, de se zbăteau peştii pe 
uscat și țipa şearpele în gură. broaştei de secetă



  

mare, ce era pe acolo; Ochilă vedea toate cele, 

ca dracul, şi numai îngheţai ce da dintr însul: 

Că e laie, 

Căii bălae; 

Că ie ciută 
Căi cornută. 

Mă rog, nebunii de-a lui: 

Citen lună şi în stele 
De'ţi venea să fugi de ele; 
Sai să riîzi ca un nebun, 

Credeţi-mă, ce vă spun. 

In sfîrşit, Păsări-Lăţi-Lungilă -ademenea zbură- 

toarele, — şi jumulite, nejumulite, ţi le păpa pe rudă 

pe sămînţă, de nu se mai stăvea nimene cu păsări 

pe lingă casă, de răul lui. 
Numai Harap Alb nu aducea nici o supărare. 

Însă ca tovarăş era părtaş la toate, şi la pagubă şi 

la cîştig şi prietenos cu fie-care, pentru că avea 

nevoe de dinşii în câlătoria sa la împăratul Roș, care 

zice, ci-că era un om piclișit şi răutăcios la culme ; 

nu avea milă de om nici cit de un cîine. Dar vorba 
ceea : la unui fără suflet, trebuie unul fără-de-lege. 

Și gîndesc eu, că din cinci nespălaţi ciți merg cu 

Harap Alb, i-a veni el vre-unul de hac; șa mai 

da împăratul Roș şi peste oameni, nu tot peste bu- 

"tuci, ca pănă atunci. Dar iar mă întorc: şi zic: mai 

ştii cum vine vremea? 

Lumea asta e pe dos, 

Toate merg cu capu'n jos: 
Unul macină la moară, 

Puţini sue, mulţi scoboară. 
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Ș'apoi acel unul are atunci în mină ŞI piinea şi 
cuțitul şi taie de unde vrea ŞI cit îi place, tu te uiţi 
şi n'ai ce face. Vorba ceea: cine poate, oase roade; 
cine nu, nici carne moale. Așa şi Harap Alb ŞI cu 
ai săi; poate or izbuti să ia fata împăratului Roş, 
poate nu; dar acum de-odată ei se tot duc înainte, 
ŞI mai la urmă, cum le-a fi norocul. Ce'mi pasă 
mie? Eă sunt dator să spun povestea și vă rog 
s'ascultați : 

Amu Harap Alb și cu ai săi mai merg; ei cit 
merg, și într'o tirzie vreme ajung la împărăție, Dum- 
nezeii să ne ție, că cuvintul din poveste, înainte mult 
mai este. Și cum ajung, odată intră buluc în ogradă, 
tus-şese: Harap Alb înainte ŞI ceilalți în urmă, care 
de care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se tirîiaă ațele 
ŞI curgea oghelele după dinșii, parcă era oastea lui Pa- 
puc Hogea Hogegarul. ȘI atunci Harap Alb se şi înfă- 
țişează înaintea împăratului Roș, spunindu-i de unde 
cum, Cine şi pentru ce anume ai venit, Împăratul 
i-a fost de-a mirarea, văzînd că nişte golani au ase- 
„menea îndrăzneală, de vin cu nerușinare, să'i ceară 
fata, fie din partea ori cui a fi. Dar nevoind a le 
strica inima, nu le spuse nici da, nici ba, ci le dă 
răspuns, ca să rămiie peste noapte acolo şi pănă 
iniini dimineață s'a mai gîndi el ce trebue să facă. 
Și pe de altă parte împăratul odată chiamă în taină 
pe un credincios al săi, și dă poruncă să'i culce în 
casa cea de aramă înfocată, ca să doarmă pentru 
veșnicie, după cum păţise şi alți pețitori puate mai 
ceva decit aceştia. 

Atunci credinciosul împăratului se duce repede şi



  

dă foc casei celei de aramă pe dedesupt, cu 23 de 

stinjeni de lemne, de se face. casa roșie cum e Jă- 

ratecul. Apoi cum înserează, vine şi pofteşte pe 

oaspeţi la culcare. Gerilă atunci, năzdrăvan cum era 

el, chiamă pe tovarăşii săi de-o parte, şi le zice în- 

cetişor : 

— Măi, nu cum-va să vă împingă mititelu să in- 

trați înaintea mea, unde ne-a duce omul ţapului 

celui roş, că nu mai ajungeţi să vedeţi ziua de 

miine. Doar unu-i împăratul Roș, vestit prin melea- 

gurile acestea pentru bunătatea lui cea nepomenită 

și milostivirea lui cea neauzită. Îl ştii ei cit e de 

primitor şi de darnic la spatele altora. Numai de nu 

i-ar muri mulți înainte ; să trăiască trei zile cu cea 

dealaltăieri. D'apoi fetişoara lui... a zis dracul şi s'a. - 

făcut : bucăţică ruptă tată-său în picioare, ba încă 

şi mai şi... Vorba ceea: capra sare masa, şi iada 

sare casa. Dar las că "şi-au găsit ei omul... De nu 

“le-oi veni eii de hac în astă noapte, nici mama dra- 

cului nu le mai vine. 
— Aşa gindesc şi ei, zise Flămivzilă ; "şi-a pus 

el împăratul Roş boii în cîrd cu dracul, dar are să! 

scoată fără coarne. 

— Ba mi se pare, ca da el şi teleagă și plug și 

otic şi tot, numai să scape de noi, zise Ochilă. 

— Ia ascultați, măi! zise Gerilă; vorba lungă să- 

răcia omului. Mai bine haidem la culcare, că ne aş- 

teaptă. omul împăratului cu masa întinsă, făclile a- 

prinse şi cu brațele deschise. Hai! ascuţiți-vă dinții 

şi porniţi după mine. 

Și odată pornesc ei, teleap, teleap, teieap ! Și cum
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ajung în dreptul uşei, se opresc puțin. Atunci Gerilă 
suflă de trei ori cu buzişoarele sale cele iscusite ŞI 
casa rămîne nici fierbinte nici rece, cum e mai bine 
de dormit într'insa. Apoi intră cu toții înlăuntru; se 
tologeşte care unde apucă, ŞI... tac mă chiamă. 
lar credinciosul împăratului încuind ușa pe din afară, 
cu răpegiune, le zice cu răutate: 

— Las că vam găsit eti ac de cojoc. De acum 
dormiți, dormire-aţi somnul cel de veci, că vam aş- 
ternut ei bine. Vă veți face voi scrum, pănă miine 
dimineață. 

Apoi îi lasă acolo şi el se duce în treaba lui. Dar 
Harap Alb și cu ai săi nici nu bindiseati de asta : 
ei cum ai dat de căldurică, pe loc li sai muiat cia- 
lanele și ai început a se întinde ȘI a se hirjoni în 
ciuda fetei împăratului Roș. Ba încă Gerilă se întindea 
de căldură deti treceati genunchele la gură. Şi hojma 
morocănea.-'pe. ceilalți, zicînd : 

— Numai din: pricina voastră am răcit casa, căci 
pentru mine era tocmai bună, cum era. Dar aşa pă- 
țeşti dacă te iei cu niște bicisnici. Las' că wa maj 
păli el berechetul acesta de -altă dată. Ştii că are 
haz și asta! Voi să vă lăfăiţi şi să huzuriți de căl- 
dură, iar ei să crap de frig. Bu...nă treabă! să'mi 
daii eii liniştea mea pentru hatirul nu ştii cui? Acuș 
vă tirnăesc prin casă, pe rudă pe sămiînță; încaltea 
să nu se aleagă nimica nici de somnul meu, dar 
nici de al vostru. | 
— la tacă'ți gura, mă, Gerilă! ziseră ceilalți. Acuș 

se face ziuă şi tu nu mai stincheşti cu braşoave 
de-ale tale. A dracului lighioaie mai ești! Destul



  

acum că ne-ai făcut capul călindar. Cine-a mai dori 

să facă tovărăşie cu tine, aibă'și partea şi poarteți 

portul, că pe noi ştiă că ne-ai amețit. Are cine-va 

cap să se liniştească de răul tău? Ia auzi-l'€i ; parcă 

o moară hodorogită. Numai gura lui se aude în toate 

părțile. Hojma tolocâneşte pentru nimica toată, curat 
ca un nebun. Tu, măi, ești bun de trăit numai în 

pădure cu lupii şi cu urşii, dar nu în case împără- 

teşti şi între nişte oameni cum se cade. 

— Ia, ascultați, măi! da de cînd ați pus voi stă- 

pînire pe mine? zise Genilă. Apoi nu mă faceți din 
cal măgar, că vă veţi găsi mantaua cu mine. Eu îs 
bun, cît îs bun, dar cînd m'a scoate cine-va din răb- 

dare apoi nui trebue nici țigan de la:e împotriva mea. - 
— Zăi, nu şuguieșşti, măi Buzilă? Da amarnic 

mai eşti la viață ; cînd te mînii, faci singe'n bahgă, 

zise Flămînzilă. Tare'mi eşti drag;!... Te-aş viri în sin, 

dar nu încapi de urechi... la mai bine ogoieşte-te 

o leacă, şi mai stringe'ţi buzişoarele acasă; nu de 

altă, dar să nuţi pară răi pe urmă, că doar nu eşti 

numai tu în casa asta. | 

— Ei apoi! vorba ceea: fă bine săți auzi răii, 

zise Gerilă. Dacă eu vam lăsat să intraţi aci înaintea 
mea, aşa mi se. cade; ba încă şi mai rău de cit aşa; 

cine-a face altă dată ca mine, ca mine să păţească. 

— Ai dreptate, măi Gerilă, numai nu te cauţi, zise 

Ochilă. Dar cu prujituri de-a tale, ia acuş se duce 
noaptea și vai de odihna noastră. Măcar tu să fi 

acela, ce ai zice cînd ţi-ar strica cine-va somnul ? 

Ba încă ai dat peste nişte oameni ai lui Dumne-
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zeu, dar să fi fost cu alţii, hei, hei! mincai păpa- 
ra pănă acum. 

— Dar nu mai tăceţi, măi? Că ia acuş trec cu pi- 
cioarele prin păreți ȘI ies afară cu acoperemintul în 
cap, zise Lăţi-Lungilă. Parcă nu faceţi a bine, de 
nu vă mai astimpără dracul nici la vremea asta. Măi 
Buzilă, mi se pare că tu ești toată pricina gilcevei 
dintre noi. 

— Ba bine că nu, zise Ochilă. Are el noroc de 
ce are, dar știi ei ce “i-ar trebui. 

— la săi faci chica topor, spinarea tobă și pîn- 
tecele cobză, zise Setilă, căci altmintrelea nici nu 
e de chip s'o scoţi la capăt cu buclucașul acesta. 

Gernilă, văzînd că toți îi stau în potrivă, se minie 
atunci şi unde nu trinteşte o brumă pe păreţi, de 
trei palme de groasă, de au început a clănțăni și 
ceilalți de frig, de sărea cămașa de pe dinşii. 
— Na! încaltea, vam făcut ŞI eu pe obraz. De 

acum înainte spuneţi ce vă place, că nu "mi-a fi 
ciudă, zise Gerilă, rizind cu hohot. Ei apoi ci-că să 
nu te strici de ris!.. De Harap Alb, nu zic, dar voi 
mangosiților şi farfasiților de cîte ori îi fi dormit 
în stroh şi pe tîrnomată, să am ei acuma atita bani 
în pungă, nu 'mi-ar mai trebui altă! Oare nu cum-vă 
vaţi face şi voi, nişte teciori de ghindă, fatați în 
tindă, că sunteţi obraze subţiri? 

— lar cauţi sămință de vorbă, măi Buzilă ? ziseră 
ceilalţi. Al dracului să fii cu tot neamul tăi, în vecii 
vecilor, amin! | 
— De asta şi eii mă anin şi mă închin la cins- 

tita fața voastră, ca la un codru verde, cu un po-
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deacum să dormim, mai acuş să ne trezim, întrun 

gind să ne unim, pe Harap Alb să'l slujim şi tot 

prieteni să fm; căci cu vrajbă şi urgie, raiul n'o 

să dobîndim. 

In sfîrşit ce-or fi mai dondănit ei, și cit or mai 

fi dondănit, că numai iaca se face ziuă!... Și atunci 

credinciosul împăratului, crezînd că sa curăţit de 

oaspeţi, vine cu gindul să măture scrumul afară, 

după rînduială. Și cind ajunge mai aproape, ce să vadă? 

Casa cea de aramă, înf»cată aşa de straşnic decu- 
seară, era acum toată numai un sloi de ghiaţă, şi nu 

se mai cunoştea pe dinafară nici ușă, nici uşori, nici 

gratii, nici obloane la fereşti, nici nimica ; iar înlăuntru 

se auzea un tărâboi grozav: toți bocăneai la uşă, . 

cit ce puteai şi strigaă, cit le lua gura, zicînd: 

-— Nu știm ce fel de impărat e acesta, de ne 

lasă fără scinteie de foc în vatră, să degerăm aicea. 

Aşa sărăcie de lemne, nu sa văzut nici la borderul 

cel mai sărăcăcios. Vai de noi şi de noi, că ne-a 

îngheţat limba în gură şi măduva în ciolane de 

Credinciosul împăratului -auzind aceste, pe de-o 

parte l-a cuprins spaima, iară pe de alta s'a îndră- 
cit de ciudă. Şi dă el să descue uşa, nu poate; dă 

s'o desprindă, nici atita. Pe urmă cesă facă? Aleargă 
şi vesteşte împăratului despre cele întimplate. Atunci 

vine şi împăratul, cu o mulțime de oameni, cu caz- 
male ascuţite şi cu cazane pline cu uncrop; şi unii 

tăiai gheața cu cazmalele, alții aruncaă cu uncrop 
pe la ţiținile ușei şi în borta cheei şi după multă



trudă, cu mare ce hălăduesc de deschid ușa şi scot 
pe oaspeţi afară. Şi cînd colo, ce să vezi? Toţi erau 
cu părul, cu barba şi cu musteţele pline de promo- 
roacă, de nu'i cunoştea, oameni sunt, draci sunt, 
ori alte arătări. Și aşa tremuraă de tare, de le dir- 
diiaii dinții în gură. lară mai ales pe Gerilă, parcă] 
zghihuiaă toţi dracii; pozne făcea cu buzişoarele 
sale, încit s'a îngrozit şi împăratul Roş, cind la vă- 
zut tăcind aşa de frumuşel. 

Atunci Harap Alb, ieşind dintre dinşii, se înfâți- 
şează cuviincios înaintea împăratului, zicînd: 

— Prea înălțate împărate! Luiminarea Sa, nepotul 
prea puternicului Verde-impărat ma fi așteptind cu 
nerăbdare... Deacum înainte cred, că miţi da fata, 
ca să vă lăsăm în pace şi să ne ducem în treaba 
noastră. | 

— Bine, voinice, zise împăratul uitîndu-se la dinşii, 
cam acru oare cum; a veni ea şi vremea aceea... Dar 
acum deodată, ia să ospătați ceva, ca să nu ziceți,. 
că ați eșit din casa mea ca de la o casă pustie. 
— Parcă va eșit un sfint din gură, luminate îm- 

părate, zise atunci Flămînzilă, că ne chiorăese ma- 
țele .de foame. | | 
— Poate niți da ceva udeală, Măria ta, zise Se- 

tilă, că ne sfiriie gitlejul de sete. 
— la lăsaţi măi, zise Ochilă, clipocind mereu 

din gene, că Luminarea Sa ştie ce ne trebue. 
— Aşa cred şi eu, zise Păsărilă; doar d'a pu- 

tere-a hi am căzut la casa împărătească; și nu vă 
temeţi, că are Înălțimea Sa atita purtare de erijă, 
ca să nu fim chinuiţi cu frig, cu foame ŞI cu sete.



  

— Mai rămîne îndoială despre asta? zise Ge- 
rilă, tremurînd cumplit. Dar n'aveţi ştiinţă că În- 
nălțimea-Sa este tata flăminzilor și al însetaţilor ? 

Și tocmai de asta mE bucur şi eu că deabia 
moi mai încălzi o leacă, bind sîngele Domnului. 

— Ei, tacă-vă gura de-acum, zise Flăminzilă. Des- 

tul e o măciucă la un car de oale. Nu tot cefărați 

pe Măria Sa, că om e dumnealui... Pentru nişte să- 

răcuți ca noi e grei de făcut trebi ca acestea. Dar 

la o împărăție, ca cum te-ar pişca un purice; nu se 

bagă în seamă. 

— Din partea mea mîncarea'i numai o zăbavă: 

băuturica mai este ce este, zise Setilă; şi aş ruga pe 

Luminarea Sa, că dacă are de gînd a ne ospăta, 

după cum sa hotărit, apoi să ne îndesească mai: 

mult cu udeala, pentru că acolo stă toată puterea 

şi îndrăzneala. Vorba ceea: Dă'i cu cinstea să piară 

rușinea. Dar mi se pare, că ne-am prea întins cu 

vorba şi Lubhinarea Sa nu ştie, cum să ne mai intre 

în voie. 
— Acum de ne-ar da odată, ce ne-ar da, zise Flă- 

mînzilă, căci mă roade la inimă, de foame cemi e. 
— Ja mai îngăduiți o leacă, măi! zise Oclulă, că 

doar nu v'aii mas şoarecii în pîntece. Acuş sor 

şi aduce bucatele şi vinul şi numai de-aţi avea pîntece 

unde să le puneţi. 
— Imdată vi sa aduce şi de mîncare şi băutură, 

zise împăratul, numai de-aţi putea dovedi cit vă 

voii da ei: că de nuțți fi mîncători şi băutori buni, 

vaţi găsit beleaua cu mine... nu vă pară lucru de şagă. 

— De ne-ar da Dumnezei tot atita supărare, Lu-



  

minarea Voastră, zise atunci Flămînzilă, ţinîndu-se 
cu miimile de pîntece. | 
— Şi Înălţimei Voastre gind bun şi mînă slobodă, 

ca să ne daţi cit se poate mai multă mincare și bă- 
uturică, zise Setilă, căruia îi lăsa gura apă; că din 
mincare şi băutură las dacă ne-a întrece cine-va; 
numai la treabă nu ne prea punem cu toți nebunii. 

Impăratul tăcea la toate acestea, îi asculta cu dez- 
gust și numai înghițea noduri. Dar în gîndul său: 

—- Bine, bine! cercați voi marea cu degetul, dar 
ia să vedem, cum i-ți da de fund? Vă vor eși ele 
toate aceste pe nas.— După aceea îi lasă şi se duce 
în casă. 

In sfirşit nu trecu mult la mijloc, ŞI numai iaca 
li se aduc 12 harabale cu piine, 12 ialoviţe fripte 
şi 12 buţi pline cu vin de cel hrănit, de care cum 
bei cite o leacă,:pe loc ţi se taie picioarele, îţi sti- 
clesc ochii în cap, ţi se înclee limba în gură, şi în- 
cepi a bolborosi turcește, fără să știi bechii măcar. 
Flămînzilă şi Setilă ziseră atunci celorlalți: 

— Măi, miîncaţi voi întîi şi beţi cît veți putea, 
dar nu cum-va să vă puneţi mintea cu toată mîn- 
carea și băutura, c'apoi al vostru e dracul! 

Atuuci Harap Alb, Gerilă, Ochilă și Păsări-Lăţi- 
Lungilă se pun ei de ospătează ŞI beai, cit le trebue. 
Dar ce are a face? Parcă nici nu se cunoștea, de 
unde aii mîncat și: ai băut, că doar mîncare şi bău- 
tură era acolo, nu şagă: dă! ca lao împărăție... 
— Hai, 1a dați-vă de-o parte, măi păcătoşilor, că 

numai aţi crimpoțit mîncarea, 'ziseră atunci Flămîn-



zilă și Setilă, care aşteptau cu neastimpăr, fund rupți 

în coș de foame şi de sete. N 
Și atunci, unde nu începe Flăminzilă a cărăbăni 

de-odată în gură cite o haraba de piine şi cîte o 

ialoviță întreagă, şi repede mi ţi le-a înfulicat și le-a 
forfăcat, de par'că n'a mai fost. lară Setilă dind 

fundurile afară la cîte o bute, horp! “ţi-o sugea 

dintr'o singură sorbitură ; şi răpede-răpede, mi ți le-a 

supt pe toate de-a rîndul, de n'a mai rămas nici 

măcar picătură de vin pe doage.: 
După aceea, Flămînzilă a început a striga în gura 

mare, că moare de foame şi a zvirli cu ciolane în 

oamenii împărăteşti, cari eraii acolo de faţă. 

lar Setilă striga şi el, cît ce putea, că crapă de 

sete şi zvirlea cu doage şi cu funduri de poloboc . 

în toate părțile, ca un nebun. 

Împăratul atunci, auzind vuet tocmai din casă, 

iese afară şi cînd vede aceste, îşi pune miinile în 

cap de necaz. 
— Măi, măi, măi! Aceșştia-s curat sărăcie trimisă 

de la Dumnezeu, pe capul meă! zise împăratul în 

sine, plin de amărăciune. M se pare, că 1a acum 

"mi-am dat şi ei peste oameni. 
Harap Alb iese atunci din mijlocul celor-Palţi, și 

iar se înfăţişează înaintea împăratului, zicînd : 
— Să trăiţi, luminate împărate : deacum cred că 

'mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace şi să ne du- 
cem în treaba noastră, căci nepotul împăratului Verde 

ne-a fi așteptind cu nerăbdare... 
— A veni ea şi vremea aceea, voinice, zise îm- 

păratul cam cu jumătate de gură. Daria mai aveţi



  

puţină răbdare, căci fata nui de cele de pe dru- 
muri, s'o luaţi numai aşa, cum S'ar întimpla. Ia să 
mai vedem, cam cum ar veni trebuşoara asta ? Nu'i 
vorbă, de mîncat ați mîncat şi de băut ați băut fie- 
care, cit şeptesprezece; însă de-acum înainte mai 
aveţi şi ceva treabă de făcut: iaca vă dai o mierţă 
de sămînță de mac, amestecată cu una de nisip mă- 
runțel, şi pănă miine dimineaţă, să'mi alegeţi macul 
de-o parte, fir-de-fir, şi nisipul de altă parte. Nu 
cumva să găsesc. vre-un fir de mac printre nisip 
sati vre-unul de nisip printre mac, că atunci am stri- 
cat pacea. Și dacă'ți putea scoate la capăt trebu- 
şoara asta, atunci oiii mai vedea ei... lară de nu 
veți plăti cu capul obrăznicia ce aţi întrebuințat față 
cu mine, ca să prindă ŞI alții la minte, văzînd de 
patima voastră. 

Și apoi ducîndu-se împăratul în treaba lui, “i-a ]ă- 
sat săși bată capul, cum vor ști. 

Atunci Harap Alb şi cu ai săi at început a stringe 
din umere, nepricepîndu-se ce'i de făcut. 

— Ei apoi, şagă vă pare? Cu chiţibușuri de 
aceste să ne zăbovim noi! Piclişit om e împăratul 
Roș, se vede el — zise atunci Ochilă. Eă, nui 
vorbă, măcar că e așa de întunerec, deosebesc tare 
bine firele de mac din cele de niSip; dar numai iu- 
țeală și gură de furnică ar trebui să aibi, ca să poți 
apuca, alege şi culege nişte flecuşteţe ca aceste, 
în așa scurtă vreme. Bine-a zis, cine-a zis, ca să te 
fereşti de omul roş, căci e liștai dracul în picioare, 
acum văd eă. 

Harap Alb își aduce atunci aminte de aripa cea



de furnică, o scoate de unde-o avea strinsă, apoi 

scapără și'i dă foc cu o bucăţică de iască aprinsă. 

Şi atunci, minune mare! numai iacă ai şi început 

a curge furnicele cu droaia, cîtă pulbere şi spuză, 

"cîtă frunză şi iarbă : unele pe sub pămint, altele pe 

deasupra pămîntului şi altele în zbor, de nu se mai 

curmau viind. Și întrun buc ai și ales nisipul de-o 

parte şi macul de altă parte. Să fi dat mii de mii 

de lei, nu găseai fir de mac printre nisip sai fir 

de nisip printre mac. Și apoi, în zori de ziuă, cînd 

somnul e mai dulce, de doarme şi pămîntul sub 

om, o mulţime de furnici de cele mărunțele au stră- 

bătut înlăuntrul palatului și aă început a pișca din 

somn pe împăratul, del frigeau nu alt-ceva. Și vă- 

zindu-se el cuprins de aşa usturime, s'a sculat cu 

nepus în masă, căci nu mai era de chip să doarmă 

cum dormea alte dăţi, pănă pe la amează, nesupă- 

rat de nimeni. Și cum s'a sculat, a şi început a căta 

cu deamăruntul prin aşternut, să vadă ce poate să 

fe? Dar a găsit nimica toată, căci furnicile par'că 

intrase în pămînt; sau mistuit, de nu se ştie, ce 

sau mai făcut. 

— A dracului treabă! Uite, ce blindă "mi-a ieşit 

pe trup. Să fi fost nimica... parcă nwmi vine a 

crede. Insă mai ştii eă?... Ori părerea mă înşală, ori 

Sa stricat vremea, zise împăratul; din două una 

trebue să fie numai de cît. Dar pănă una alta ia să 

mă duc să văd ales-aii nisipul din mac acei nespă- 

laţi, car'mi rod urechile să le dai fata ? Și cînd se 

duce împăratul și vede cum se îndeplimse de bine



  

porunca lui, se umple de bucurie.... Și ne mai 
avînd ce pricină să le caute, rămîne pe gînduri. 

Atunci Harap Alb iar iese din mijlocul celor-lalți 
Și se îufățişează înaintea împăratului, zicînd : 

— Prea înălțate împărate, deacum cred că mi ţi 
da fata, ca să vă lăsăm în pace şi să ne ducem de 
unde am venit. 

— A veni ea şi vremea aceea, Voinice, zise îm- 
păratul, îngînînd vorba printre dinţi, dar pănă atunci 
mai este încă treabă; iaca ce aveţi de făcut: fata 
mea are să se culce desară, unde se culcă totdeauna, 
iară voi să "mi-o străjuiți toată noaptea. Și dacă miine 
dimineaţă s'a afia tot acolo, atunci poate să i-o dati; 
iară de nu, ce'i păţi, cu mine nu'i împărți... Inţeles'aţi? 

— Să trăiţi luminate impărate, răspunse Hărayp 
Alb, numai de n'ar fi mai multă întirziere: căci stă- 
pinul mă aşteaptă ŞI grozavă urgie poate să cadă 
pe capul mei, din astă pricină. | 

— Stăpînu-tăi, ca Stăpinu-tăi ; ce 'ţ-a face el], 
asta-i deosebit, de başca, zise împăratul, uitîndu-se 
chioriş la dinșii. Teie-vă măcar și pielea de pe cap, 
ce am ei deacolo ? Insă pe mine căutați să nu mă 
zmintiți: fata şi ochii din cap, căci atita vi-i leacul ; 
vați dus pe copcă, cu toată Şmichiria voastră. 

După aceasta împăratul îi lasă încurcați și se duce 
la ale sale. | 

— Aici încă trebue să fie un drac la mijloc, zise 
Gerilă, clătinînd din cap. 

— Ba încă de cei bătrîni, săgeata de noapte și 
dracul cel de amiază-zi, răspunse Ochilă. Dar nu 
șa „juca el mendrele îndelung, aşa cred ci. 

Creangă. — Opere complecte. 
22 .



  

In sfirşit,  durai-vurai, seara vine, fata se culcă și 

Harap Alb se pune de strajă chiar la ușa ei, iară 

ceilalți se înşiră tot cite unul.unul pănă la poartă, 

după poruncă. 
Și cînd pe aproape de miezul nopței, fata împă- 

ratului se preface întro păsărică și zboară nevăzută 

printre cinci strâji. Dar cînd ajunge pe la străjerul 

Ochilă, el sireicanul mi ţi-o vede şi dă .de ştire lui 

Păsărilă, zicînd : 

_— Măi, fetişoara împăratului ne-a tras butucul. 

A dracului sgitie de fată: sa prefăcut în păsărică, 

a zburat ca săgeata pe lingă ceilalţi şi ei habar n'a 

despre asta. Ei, apoi? Lasăcte în seama lor, dacă 

vrei să rămii fâr' de cap. Deacum numai noi 0 pu- 

tem găsi şi aduce la urma ei. Taci molcum şi hai- 

dem după dinsa. Ei 'ţi-oi arăta-o, pe unde se as- 

cunde, iară tu să "mi-o prinzi, cum ți meşteşugul, 

şi să”i strimbi gitul o leacă, să se înveţe ea de altă 

dată a mai purta lumea pe degete. 

Şi atunci odată şi pornesc ei după dinsa, şi nu 

merg tocmai mult şi Ochilă zice: 

__ Mai Păsărilă, iacătă-o, ia! colo, în dosul pă- 

mîntului, tupilată sub umbra iepurelui; pune mina 

pe dinsa şi n'o lăsa! 

Păsărilă atunci se lâțeşte, cit ce poate, începe a 

bojbăi prin toate buruienele şi cînd să pună mina 

pe dinsa, zbr!.. pe virtul unui munte şi se ascunde 

după o stîncă. 

__ Jacătă-oii măi, colo, în vîrful muntelui, după 

stinca ceea, zise Ochilă. 

Păsărilă atunci se înalță puţin şi începe a cotro-



  

băi pe după stinci; și cînd să pună mîna pe dînsa, 
zbr!.. şi de acolo şi se duce, de se ascunde tocmai 
după lună. 

— Măi Păsărilă, iacătă-oiă, ia! colo după lună, 
zise Ochilă; căci nu pot eă so ajung, săi dau o 
scărmânătură bună. 

Atunci Păsărilă se deşiră odată şi se înalță pănă 
la lună. Apoi cuprinzind luna în brațe, găbueşte pă- 
sărica, mi "ţi-o înşfacă de coada și cît pe ce săi 
sucească gitul! Ea atunci se preface în fată şi strigă 
înspăimîntată : 

— Dăruieşte-mi viața, Păsărilă, că te-oi dărui ŞI 
ei cu milă și cu daruri împărătești, așa să trăieşti! 
— Ba că chiar, că erai să ne dăruieşti cu milă 

şi cu daruri împărăteşti, dacă nu te vedeam, cînd 
ai pașlit-o, farmazoană ce eşti! zise Ochilă. Ştii, că 
am tras o durdură bună căutindu-te. la mai bine 
hai la culcuş că se face ziuă acuş. Ș'apoi ce-a mai 
f, a mai fi. 

ȘI odată mi ţi-o înşfacă ei, unul de-o mînă ŞI al- 
tul de cealaltă și hai, hai!... hai, hai!... în zori de 
ziuă ajung; la palat şi trecînd cu dinsa printre străji 
o silesc să intre în odaia ei, tot cum a eșit. 

— Ei, Harap Alb, zise atunci Ochilă, dacă nu 
eram ei și cu Păsărilă, ce făceaţi voi acum? Iaca 
aşa, tot omul are un dar şi un amar; şi unde pri- 
soseşte darul, nu se mai bagă în seamă amarul. 

  

Amar era să fie de voi, 

De nu eram noi amândoi. 

Şi cu străjuirea voastră 
Era vai de pielea noastră!



Harap Alb și ceilalți, ne mai avînd ce zice, pleacă 
capul ruşinați, mulțţumind lui Păsărilă şi vestitului 
Ochilă, căci l-au fost ca nişte frați. 

ȘI atunci numai iaca şi împăratul vine ca un ltu- 

parale, să'şi iea fata pe samă şi cînd o găseşte 

sub strajă, după cum nu se aştepta el, numa îi scîn- 
teiai ochii în cap de ciudă, dar nu avu ce face. 

Atunci Harap Alb iar se înfățișează înaintea îm- 
păratului zicînd: 

—- Luminate împărate, de acum cred că mi'ţi da 

fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba 
noastră. | | | 

— Bine, voinice, zise împăratul posomorit; a veni 

ea ŞI vremea aceea. Insă eii mai am o fată luată 

de suflet, tot de o virstă cu fata mea şi nu e deo-. 

sebire între dinsele nici la frumusețe, nici la stat, 

nici la purtat. Hai, și dacă'i cunoaşte-o care'i a mea 
adevărată, ia-'ţi-o şi duceţi-vă de pe capul mei, că 
"mi-aţi scos peri albi de cînd aţi venit. Iaca mă duc 
să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină după mine, 
și dacă "i ghici-o, ferice de tine a fi! lară de nu, 
luaţi-vă catrafusele ŞI începeţi a vă cărăbăni de la 
casa mea, căci nu vă mai pot suferi. 

ȘI ducîndu- se împăratul pune. de piaptănă ȘI îm- 

bracă la fel amîndouă fetele ŞI apoi dă porunca să 
vie Harap Alb, şi să ghicească, care'i fata împă- 
ratului? | | 

Harap Alb, văzindu-se pus în încurcală, nu mai 
știa ce să facă şi încotro s'o dee, ca să nu gre- 
şească tocmai acum la dică. Și mai stind el pe gîn- 
duri o leacă, cum e omul tulburat, îşi aduce aminte 

 



    

de aripa cea de albină şi scoțind'o de unde o avea 
strinsă, scapără şi'i dă foc cu o bucăţică de iască 
aprinsă. Și atunci, numai iaca se pomenește cu cră- 
iasa albinelor. 
— Ce nevoie te-a ajuns de mine, Harap Alb ? 

zise ea, zburind pe umărul săi. Spune'mi, căci sunt 
gata să te slujesc. 

Atunci Harap Alb începe a'i spune toate cu dea- 
măruntul şi o roagă pe toți Dumnezeii, ca să'i dee 
ajutor. | 

-- N'ai grijă, Harap Alb, zise crăiasa albinelor ; 
las' că te tac ei s'o cunoşti și dintr'o mie. Hai, in- 
tră în casă cu îndrăzneală, căci am să fiu ŞI ei pe- 
acolo. Și cum îi intra, stăi puţin şi te uită la fete; 
carei vedea-o că se apără cu năframa, să ştii că 
aceea este fata împăratului. 

Atunci Harap Alb intră, cu albina pe umăr, în odaia 
unde era împăratul şi cu fetele, apoi stă puţin de-o 
parte şi începe a se uita cînd la una, cînd la alta. 
Și cum sta el drept ca luminarea şi le privea cu 
băgare de seamă, crăiasa albinelor zboară pe obra- 
zul fetei împăratului. Atunci ea tresărind, odată în- 
cepe a țipa și a se apăra cu năframa, ca de un duş- 
man. Lui Harap Alb atita %-a trebuit: îndată face 
ciți-va paşi spre dinsa, o apucă frumușel de mînă 
ŞI zice împăratului: | . 

— Luminarea Voastră, deacum cred că nu mrți 
mai face nici o împiedicare, pentru că am adus în- 
tru îndeplinire tot ceea ce ne-ați poruncit. 

— Din partea mea, poţi so iei deacum, Harap 
Alb, zise împăratul, ovilit și sarbăd la față de su-



părare şi ruşine; dacă n'a fost ea vrednică să ve 

răpuie capul, fii măcar tu vrednic s'o stăpineşti, căci 

acum "ţi-o dau cu toată inima. 

Harap Alb mulţumeşte atunci împăratului, şi apoi 

zice fetei: 
— Deacum putem să mergem, căci stăpinu-mei, 

Luminarea Sa, nepotul împăratului Verde, a fi îmbă- 

trinit, aşteptîndu-mE. 
— la mai îngăduieşte puţin, nerăbdătorule, zise 

fata împăratului, luînd o turturică în braţe, spunin- 

du'i nu-ştiă-ce la ureche şi sărutind'o cu drag; nu 

grăbi aşa, Harap Alb, că te'i pripi. Stăi că mai ai 

şi cu mine o leacă de vorbă: înainte de pornire, 

trebue să meargă calul tăă şi cu turturica mea, să 

"mi aducă trei smicele de măr dulce, şi apă vie şi. 
apă moartă de unde se bat munţii în capete. Și de 

a veni turturica mea înainte cu smicelele şi apa, iațți 

nădejdea despre mine, căci nu merg, ferească Dum- 

nezei! lară de'i avea noroc, şi-a veni calul tăi mai 

întăi, “şi "mi-a aduce cele poruncite, să ştii că merg 

cu tine, ori unde mi-i duce; s'a mintuit socoteala. 

- Şi :afumci. odată pornesc şi turturica şi calul fu- 

gînd pe întrecute, cînd pe; sus, cînd pe jos, după 

cum cerea trebuinţa. 

: Dar turturica fiind mai uşoară, ajunge mii îna- 

inte; şi pîndind tocmai cînd era soarele. în cruce, 

de se odihneati munții numai pentru o clipită, se 
repede ca:prin foc şi: ia trei smicele de măr dulce 

şi apă vie şi apă moartă; şi apoi ca fulgerul se în- 

toarce înapoi..Și cînd pe la poarta munților, calul



îi ese înainte, o popreşte în cale și o iea cu măgu- 
lele, zicînduii: 

— Turturică-rică, dragă păsărică, adă la mine 
cele trei smicele de măr dulce, apa cea vie şi cea 
moartă, şi tu du-te înapoi de'ţi iea altele ȘI mici 
ajunge pe drum, căci ești mai sprintenă de cît mine. 
Mai, nu mai sta la îndoială și dă-mu-le, căci atunci 
are să fie bine şi de stăpinu-meii șI de stăpînă-ta; 
și de mine şi de tine; iară de nu mi lei da, stăpi- 
nul meii Harap Alb este în primejdie, șI de noi încă 
mare să fie bine. 

Turturica, parcă n'ar fi voit, dar calul n'o mai 
întreabă de ce'i e cojocul; se repede ŞIi ia apa şi 
smicelele cu hapca şi apoi fuge cu dinsele la fata 
împăratului şi i le dă, de față cu Harap Alb. Atunci 
lui Harap Alb i sa umplut inima de bucurie. 

Vine ea şi turturica mai pe urmă, dar ce ţi-e 
bună? 
— Alei, folină cemi eşti! zise fata împăratului, 

da bine m'ai vindut. Dacă e aşa, hai, pornește chiar 
acum la împăratul Verde şi vestește'i, că venira ŞI 
N0i în urmă. 

Atunci turturica porneşte, iară fata împăratului în- 
genunche dinaintea tătine-săă şi zice: 

— Binecuvîntează-mă, tată, şi rămii sănătos! Se 
vede că așa "mi-a fost sortit şi nam ce face; tre- 
bue să merg cu Harap Alb, şi pace bună! 

După aceasta, își iea cele trebuitoare la drum, 
apoi încalecă şi ea pe un cal năzdrăvan și stă grata 
de pornire. Iară Harap Alb luindu-'şi oamenii săi, 
încalecă şi el și pornesc spre împărăție, Dumnezeii



să ne ţie, că cuvintul din poveste, înainte mult 
mai este. 

Mers-au ei şi zi şi noapte, nu se ştiu, cît aă mers: 
şi de la un loc Gerilă, Flăminzilă şi Setilă, Păsă- 
ri-Lăţi-Lungilă şi năzdrăvanul Ochilă 

Se opresc cu toţii 'n cale, 
Se opresc şi zic cu jale: 
— Harap Alb, mergi sănătos! 

De-am fost răi, tu ni'i ierta, 

Căci şi răul cite-odată prinde bine la ceva. 
Harap alb le mulțămeșşte, 

Ş'apoi pleacă liniştit. 

Fata vesel îi zimbeșşte, 

Luna n cer ai asfințit. 
Dar în pieptul lor răsare... 
— Ce răsare? la un dor: 
Soare mindru, luminos şi în sine arzător 
Ce se naşte din scînteia unui ochii fermecător! 

Și mai merg ei, cît mai merg, şi de ce mergea 
înainte, de ce lui Harap Alb i se tulbura minţile, 
uitîndu-se la fată şi văzind-o cît era de tînără, de 
frumoasă și plină de vină 'ncoace. 

Sălățile din grădina ursului, pielea şi capul cer- 
bului le-a dus la stăpinu-săă cu toată inima, dar pe 
fata împăratului Roş mai nu-i venea s'o ducă, fiind 
nebun de dragostea ei, căci era boboc de trandafir 
din luna lui Mai, scăldat în roua dimineții, dezmier- 
dat de cele întii raze ale soarelui, legănat de adie- 
rea vintului şi neatins de ochii fluturilor. Sai cum 
Sar mai zice la noi în țărăneşte, era frumoasă de 
mama focului; la soare te puteai uita, iar la dinsa 
ba.: Şi de aceea Harap Alb o prăpădea din ochi,
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de dragă ce'i era. Nu'i vorbă și ea fura cu ochii, 
din cînd in cînd, pe Harap Alb, și in inima ei parcă 
se petrecea nu-ştiă-ce.., poate vre-un dor ascuns, 
care nu'i venea a'l spune. Vorba cîntecului : 

Fugi de-acolea, vină 'ncoace! 
Şezi binişor, nwmi da pace! 

sau mai ştiu ei cum să ziC, ca să nu greşesc ? Dar 
ştii atita că ei mergeau, fără a simți că, merg, pă- 
rîndu-li-se calea scurtă şi vremea șI mai scurtă, ziua 
ceas și ceasul clipă; de, cum e omul, cînd merge 
la drum cu dragostea alăturea. 

Nu ştia sărmanul Harap Alb, ce'l așteaptă acasă, 
căci nu S'ar mai fi gîndit la de-al de acestea. 

Insă vorba cîntecului : 

De-ar şti omul ce-ar păţi, 
Dinainte sar păzi. 

Dar iaca ce n'am apucat de spus. Mai bine vă 
spuneam, că turturica ajunsese la împăratul Verde 
ŞI înştiințase, că vine și Harap Alb cu fata împă- 
ratului Roș. 

Atunci împăratul Verde a ŞI început a face pre- 
gătire, ca pentru o fată de împărat, dind și poroncă, 
să li iasă întru întimpinare. Iară Spinul icnea în sine 
şi se gîndea numai la răzbunare. 

In sfirşit mai merge Harap Alb, cu fata împăra- 
ratului, cît mai merge și de la o vreme ajung şi ei 
la împărăție. 

ȘI cînd colo, numai iaca ce le iese înainte îm- 
păratul Verde, fetele sale, Spiînul şi toată curtea 
împărătească, ca să'i primească. ȘI văzind Spiînul,



cît e de frumoasă fata împăratului Roş, odată se 

repede să o ia în braţe de pe cal; dar fata îi pune 

atunci mina în piept, îl brinceşte cît colo şi zice: 

— Lipseşti dinaintea mea, Spînule! Doar n'am 

venit pentru tine şam venit pentru Harap Alb, căci 

el este adevăratul nepot al împăratului Verde. 

Atunci împăratul Verde şi fetele sale ai rămas 

încremeniţi de ceea ce aă auzit. lară Spînul, văzînd 

că i Sa dat vicleşugul pe față, se răpede ca un cîine 

turbat la Harap. Alb, şi'i zboară capul dintr'o sin- 

gură lovitură de paloş, zicînd : 

— Na! aşa trebue să pățească, cine calcă Jură- 

mîntul ! | 

Dar calul lui Harap Alb îndată se repede și el la 

Spin, şi zice: | 

— Păn” aici, Spinule! Şi odată mi il înşfacă cu 

dinţii de cap, zboară cu dinsul în înaltul cerului şi 

apoi dindu-i drumul de acolo, se face Spînul pănă 

jos praf și pulbere. | 

lară fata împăratului Roş, în vălmăşagul acesta, 

răpede pune capul lui Harap Alb la loc, îl încun- 

jură de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce, 

toarnă apă moartă, să 'stea sîngele şi'să se prindă 

pielea, apoi îl stropeşte cu apă vie şi atunci Harap 

Alb îndată învie; şi ştergindu-se cu mîna pe la ochi, 

zice suspinînd : 
— Ei, da din greu mai adormisem! 

— Dormeai tu mult şi bine, Harap Alb, de nu 

eram ei, zise fata împăratului Roș, sărutîndu-l cu 

drag; și dîndu-i iar paloşul în stăpînire. 

Și apoi îngenunchind amîndoi dinaintea împăra-



  

tului Verde, îşi jură credință unul altuia, primind 
binecuvintare de la dînsul și împărăția totodată... 

După aceasta se incepe nunta, Şapoi dă Doamne 
bine ! 

Lumea de pe lume s'a strîns de privea 
Soarele şi luna din cer le ridea. 

Ș'apoi fost-ai fost poftiţi la nuntă: 

Crăiasa furnicilor, 
Crăiasa albinelor 

Şi Crăiasa zînelor, 

Minunea minunilor 

Din ostrovul florilor! 

ȘI mai fost-ai poftiți încă: 

Crai, crăiese şi împărați 
Oameni în samă băgaţi, 

Ș-un păcat de povestar, 

Fără bani în buzunar. 

Veselie mare între toţi era. 

Chiar şi sărăcimea ospăta şi bea. 

Și a'ţinut veselia ani întregi, şi acum mai ține 
încă. Cine se duce acolo bea i mănîncă. lar pe la la 
noi, cine are bani bea şi mănîncă, iar cine nu, 
se uită şi rabdă.
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Cinci pîini 1) 

Doi oameni, cunoscuţi unul cu altul, călătoreau 

odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa 

trei piini şi celălalt două piini. De la o vreme, fundu- 

le foame, poposesc la umbra unei răchiţi pletoase, 

lîngă o fintînă cu ciutură, scoate fie-care piîinile ce 

avea şi se pun să mănînce împreună, ca să aibă mai 

mare poftă de mîncare. Tocmai cînd scoaseră pîinile 

din traiste, iaca un al treilea drumeț necunoscut îi 

ajunge din urmă, şi se opreşte lingă dinşii, dindu-le 

ziua bună ; apoi se roagă să'i dea şi lui ceva de 
mîncare, căci e tare flămind şi n'are nimica merinde 

la dinsul, mici de unde cumpăra. 

— Poftim, om bun, de'i ospăta împreună cu noi, 

ziseră cei doi drumeţi călătorului strein ; căci, mila 
Domnului! unde miînîncă doi, mai poate mînca și 

un al treilea. Călătorul strein, flămind cum era, ne 

mai așteptind multă poftire, se aşază jos lingă cei 

1 Tip. în «Conv. Lit.» a XVI. pag. 485.
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doi şi încep a mînca cu toţii la piine goală şi a 
bea apă rece din fintîni, căci altă udătură nu aveau, 
Și minîncă ei la un loc tustrei, și minîncă, pănă ce 
se gătesc de mincat toate cele cinci piini, de parcă 
nau mai fost. 

După ce ati mintuit de mîncat, călătorul strein 
scoate cinci lei din pungă şiii dă, din întîmplare, 
celui ce avusese trei piini, zicînd : | 

— Primiţi, vă rog, oameni buni, această mică 
mulțămită de la mine, pentru că mi-aţi dat de mîn- 
care la nevoie ; veți cinsti mai încolo cite un pahar 
de vin, sati veți face cu banii ce veți pofti. Nu 
sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-aţi 
făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor, de 
flămînd ce eram. 

Cei doi nu prea voiau să primească, dar după 
multă stăruință din partea celui al treilea ai primit. 
De la o vreme, călătorul strein şi-a luat ziua bună 
de la cei doi şi apoi Şi-a căutat de drum. Ceilalţi 
mai rămîn 0 leacă sub răchită la umbră, să odih- 
nească bucatele. Și din vorbă în vorbă, cel ce a- 
vuse trei piini, dă doilei celui cu două pîini, zicînd: 
— Ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu 

dinsa. Ai avut două piini întregi, doi lei ţi se cuvin. 
Și mie îmi opresc trei lei, fiindcă am avut trei 
pîini întregi şi tot ca ale tale de mari, după cum știi. 

— Cum așa, zise celalalt cu dispreț; pentru ce 
numai doi lei,- și nn doi ŞI jumătăte, partea dreaptă 
ce ni se cuvine fie-căruia? Omul putea să nu ne 
dea nimic, şi atunci cum rămânea ? 

— Cum să rămiie, zise cel. cu trei pîini ; atunci



350 1UAN UDA nNtrii 
  

aş fi avut ei pomană pentru partea ce mi se cu- 

vine de la trei piini, iar tu — de la două, și pace 

pună. Acum însă, noi am mîncat de geaba, și ba- 

nii pentru piine îi avem în pungă cu prisos; ei 

trei lei şi tu doi lei ; fie-care după numărul pinilor 

ce am avut. Mai dreaptă împărțeală de cit aceasta 

nu cred că se mai poate nicila Dumnezei Sfintul. 

— Ba nu, prietene, zise cel cu două piini; eu 

nu mă ţin: că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să 

ne judecăm şi cum a zice judecata, așa să rămiie. 

— Haide şi la judecată, zise celălalt, dacă nu te 

mulțămești ; cred că şi judecata are să'mi găsească 

dreptate, de şi nu m'am tirît prin judecăţi, de cînd 

sunt. 

Şi aşa, pornesc ei la drum, cu hotărirea să se 

judece. Și cum ajung întrun loc unde era judecă- 

torie, se înfăţişează înaintea judecătorului şi încep 

a spune împrejurarea din capăt, pe rind fie-care: 

cum a venit întimplarea, de au călătorit împreună ; 

de ai stat la masă împreună; cîte piini au avut fie- 

care; cum a mîncat drumeţul cel strein la masa 

lor, deopotrivă cu dinşii; cum le-a dat cinci lei 

drept mulțumită şi cum cel cu trei piinia găsit cu 

cale să'i împartă. 

Judecătorul, după ce'i ascultă pe amîndoi cu luare 

aminte, zise celui cu două piini: 

— Şi nu eşti mulțumit cu împărţeala ce s'a făcut, 

omule ? | 

— Nu, domnule judecător, zise nemulţumitul ; noi 

mam avut de gînd să luăm plată de la drumeţul 

strein pentru mîncarea ce i-am dat; dar dacă a
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venit întimplarea de-aşa, apoi trebue să împărțim 
drept în două ceea-ce ne-a dăruit oaspetele nostru ; 
așa cred eti c'ar fi cu cale cînd e vorba de dreptate. 

— Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, 
apoi fă bine de înapoieşte un lei istuilalt, care, 
spui, c'a avut trei piini. 

— De asta chiar m& coprinde mirare, domnule 
judecător, zise nemulțumitul cu îndrăsneală; ei am 
venit înaintea judecății să capăt dreptate şi văd că 
dumneata care ştii legile, mai răi mă acufunzi. De 
a fi să fie tot aşa și judecata înaintea lui Dumne- 
zeu, apoi vai de lume! 

— Aşa ți-se pare dumitale, zise judecătorul li- 
niștit; dar ia să vezi că nu-i așa. Ai avut dum- 
neata două piîini ? 

— Da, domnule judecător ; două am avut. 
— Tovarășul dumitale avut'a trei pilini ? 
— Da, domnule judecător, trei a avut. 
— Udătură ceva avut-aţi vre-unul ? 
— Nimic, domnule judecător; numai pîine goală 

și apă rece din fîntînă, fie de sufletul cui a făcut'o 
acolo în calea trecătorilor. 
— Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise ju- 

decătorul, că ați mincat toți ca unul de mult; așa 
este ? 

— Așa este, domnule judecător. 
— Acum, ia să statornicim rînduiala următoare, 

ca să se poată şti hotărit, carecită pîine a mîncat: 
„să zicem, că sa tăiat fie-care piine în cite trei bu- 
căți de-opotrivă de mari ; cite bucăţi ai fi avut 
dumneata, care spui că avuşi două piini?



  

Șese bucăţi aşi fi avut, domnule judecător. 
— „Dar tovarășul dumitale, care spui că avu trei 

piini 

“Noua bucăți ar fi avut, domnule judecător. 

Acum, cite fac la un loc: şese bucăţi și cu 

nouă bucăţi ? 
Cinci-spre-zece bucăţi, domnule judecător. 

Ciţi oameni aţi mîncat aceste cinci-spre-zece 

bucăţi de pîine? | 

dumneata, și să luăm pe istalalt la rînd: "Ții minte cîte 

bucăţi de piine ar fi avut tovarăşul dumitale? 

de bine. Vrea să zică, dumneata ai avut numai o 

bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale, patru bu- 

căți ; 

"Trei oameni, domnule judecător. | 
Bun! Cite-cite bucăţi vin de fie-care om? 

Cite cinci bucăţi, domnule judecător. .. 

Acum, ţii minte, cîte bucăţi ai fi avut dumneata ? 

Șese bucăţi, domnule judecător. 

Dar de mîncat, cîte ai mîncat dumneata? i 

Cinci bucăţi, domnule judecător. | 
Și cite "ţi-ai mai rămas de trecut? 

Numai o bucată, domnule judecător. 

Acum să stăm aici, în ceea cete priveşte pe 

Nouă bucăţi, domnule judecător. 

Și cite a mîncat el de toate? 

Cinci bucăţi, ca şi mine, domnule judecător. 
Dar de întrecut, cîte "i-ai mai rămas? 

Patru bucăţi, domnule judecător. 

Bun! ia acuş avem să ne înţelegem cit se poate 
  

acum, o bucată de piine rămasă de la dum-   3



  

neata şi cu patru bucăți de la istalant, fac la un loc 
cinci bucăți? 

— Taman cinci, domnule Judecător. 
— Este adevărat că aceste cinci bucăți de piine 

le-a mîncat oaspele dumneavoastră, care spui că v'a 
dat cinci lei drept mulțumită, 
— Adevărat este, domnule Judecător. 
— Așa dar dumitale ți se cuvine numai un lei, 

fiind-că numai o bucată de pîine ai avut de întrecut; 
şi aceasta, ca şi cum ai fi avuto de vinzare; de- 
oarece aţi primit bani de la oaspetele dumneavoas- 
tră. Iar tovarăşului dumitale i-se cuvin patru lei 
fiindcă patru bucăţi de piine a avut de întrecut. 
Acum dară fă bine de înapoiește un leti tovarăşului 
dumitale. Și dacă te crezi nedreptăţit, du-te şi la 
Dumnezeii şi las: dacă 'ţi-a face și el judecată mai 
dreaptă decit aceasta. 

Cel cu două piini văzînd că nu mai are încotro 
șovăi, înapoieşte un leii tovarăşului săi, cam cu pă- 
rere de rău, şi pleacă ruşinat! 

Cel cu trei piini însă, uimit de așa judecată, mul- 
țumeşte judecătorului, şi apoi iese, zicînd cu mirare : 

— Dacar fi pretutindeni tot asemenea Judecători, 
ce nu iubesc a li cînta cucul în față... cei ce ni'ati drep- 
tate, n'ar mai năzui în veci ŞI "n pururea la judecată. 

Corciogarii, porecliți şi apărători, ne mai avind 
chip de trai, numai din minciuni, sati sar apuca 
de muncă, sati ar trebui, în toată viața lor, să tragă 
pe dracul de coadă... | 

lar societatea bună ar rămînea nebîntuită. 

Creangă. — Opere complete, . 23
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Fragment de biograiie 1) 

«Sunt născut la I Martie 1837 în satul Humuleştii, 
Județul Neamţului, plasa de sus, din părinți ro- 
mini: Ștefan a lui Petrea Ciobotariul din Humu- 
leşti şi soția sa Smaranda, născută David Creangă 
din satul Pipirig, județul Neamţului. 

Intii şntii am început a învăța crucea-ajută, după 
moda veche, la şcoala din Humuleşti, o chilie fă- 
cută cu cheltuiala sătenilor, prin îndemnul şi osîr- 
dia părintelui loan Humulescu, care avea o mînă 
de învățătură, un car de minte şi multă bunătate 
de inimă, Dumnezeii să'l ierte! Poate să fi fost 
de vre-o unsprezece ani, cînd am început a învăța. 
Știu că eram atunci un băiat sfrijit, prizărit şi fri- 
cos şi de umbra mea. 

Dascălul nostru era un holtei frumos, zdravăn 
ŞI voinic şi chiema Vasile a Vasilicăi. El era şi 
dascălul bisericei din sat. Un sorocovăț nemţesc 
plătea tata pe lună dascălului ca să mă înveţe. Și 

1) Apărut mai întii în ed. Morțun si anume la începutul biografiei 5 » 
lui Creangă, scrisă de d-l Gr. 1. Alexandrescu.
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pe atunci îmi ziceai în sat și la şcoală: Ionică a. 

lui Ştefan a Petrei. 

Peste vr'un an, vornicul, prinzînd la oaste cu ar- 

canul pe bădița Vasile, dascălul nostru, şcoala a 

rămas pustie, iar noi şcolarii, cari eram peste pa- 

truzeci la număr, ne-am împrăștiat pe la casele noastre. 

După vr'un an iarăşi s'a deschis şcoala. Dar dascălui 

lordache fiind cam chilaciii, a început a ne ridica de 

urechi la fîrta ($), deasupra uşei şi a ne prea îrdesi la. 

spinare cu Sfîntul Neculai, un bici de curele fă- 

cut şi dăruit școalei de moș Fotea, cojocariul sa- 

tului. Și aşa, de unde pănă atunci mă duceam cu 

drag la şcoală, am început a umbla huciii-margi- 

nea; o zi mă duceam, două nu, dar tot deprinse- 

sem a ceti o leacă. 
Tata nu: ştia carte de fel şi nici mult haz nu 

făcea de dînsa. El cam ades îmi zicea: «Logotete 

brînză ?n cui, lapte acru 'n călimări, cam prea te 

codeşti la treabă: mă tem că de atita cărturărie 

ma avea cine să ne tragă ciubotele». Dar mama 

luînd seama cum învățam ei, ajunsese a ceti la 

ceaslov mai bine de cît mine; și se bucura gro- 

zav, cînd vedea, că mă trag la carte. Din partea 

tatei, puteam să rămîn cum era mai bine: «Nică 

a lui Ştefan a Petrei», om de treabă şi gospodar 

în sat la Humulești. Mama însă era în stare să 

toarcă'n furcă şi să învăţ mai departe. Dar ce să 

mai învăţ în Humulești? căci în biserică ceteam 

şi cîntam pe dinafară toate truparele ca şi das- 

călul Iordache. 

Intro zi, aşa prin cîşlegile Crăciunului, aproape
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de cîrnileagă, viind bunicu-mei David Creangă din 
Pipirig pe la noi, m'a luat şi m'a dus la minte, în 
şcoala lui Alecu Baluş din satul Broştenii, județul 
Suceava, şi m'a așezat în gazdă cu toată cheltuiala 
lui, la una Irinuca, care avea două capre pline de 
rie. De aci urmam la școală; și ori s'a prins cartea 
de mine ori nu, dar riia căprească ştiii că s'a prins. 

Aproape de Florii, profesorul Nanu "mi-a dat 
drumul acasă, şi de la Broşteni am venit cu nişte 
plutaşi, pe Bistriţa la Borca; de la Borca, cu o 
rudă a mea, pe Plaiul-Bătrîn în Pipirig şi din Pi- 
pirig la Humulești. Şi cînd m'aă văzut tata ŞI mama 
tuns chilug şi plin de rie; bucuria lor n'a fost 
proastă. Ce să facă? Au început a mă scălda ba 
cu leșie de ciocălăi, ba cu usuc de lină, ba a mă 
unge cu dohot şintro săptămînă m'ai izbăvit de 
podoabă. Dar şi ei le-am tras în ziua de Paşti un 
«Îngerul a strigat» la biserică, de-ai rămas toate. 
babele din sat cu gura căscată la mine, iar fetele 
numai îşi dai ghiont una alteia, văzînd ce poate 
acum Nică a lui Ștefan a Petrei! Dascălul Iordache 
rămăsese acum pe jos; era a cincea roată la car. 
Bieata mamă crezînd că am să ies un al doilea 
Cucuzel, s'a pus cu rugăminte pe lingă tata şi m'a 
dat să învăţ psaltichie la un psalt de la biserica 
Adormirea din Tirgul Neamţului peste baltă la vre-o 
„două zvirlituri de piatră departe de satul nostru. Trei 
husăşi plătea acum tata cu mine. O iarnă am învăţat 
şi la această şcoală, căci iarna ce mai puteam învăţa; 
iar vara nu făceam purici mulți pe la şcoală, trebuia 
Sajut acasă: la tors în pieptănaşi, la novedit, la
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făcut ţevi cu sucala şi la tors cu roata. Cite trei 

patru oci de canură torceam pe zi ; mă întreceam 

cu fetele cele mari din tors şi ele din răutate mă 

porecleai «Ion Torcălăi» !). 

  

  
1) Această biografie scrisă de însuşi lon Creangă, s'a găsit între 

hîrțiile lui, După cît se vede ea este o prescurtare a Amintirilor din 

copilărie,
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Acul şi Barosul!) 

Acul. Moşule! de ce eşti zurbagiui? Te sfădeşti 
necontenit cu soră-ta nicovala, ţipaţi și faceți larmă 
de'mi țiuie urechile. Ei lucrez toată ziua ŞI nime 
nu'mi aude gura. 

— Eaca mă!... da de unde-ai eșit, păcală? 
-— De unde-am eşit, de unde n'am eşșit, eu îţi 

spun că nu faci bine ceea-ce faci. 
— Nal... vorba ceea: <A ajuns oul mai cuminte 

de cit găina». Măi băete, trebue să ştii că din sfă- 
dăliea noastră ai eșit; şapoi tu ni cauţi pricină ? 

— Mă rog ertaţi-mă; că dacă n'ar fi fost focul, 
foile, pleaftura şi omul care să vă facă ŞI să vă dee 
nume, ați fi rămas mult şi bine în fundul pămîntului 
ruginite, ca vai de voi. 

— Măsură-ţi vorbele, băete! Auzi, soră nicovală 
cum ne ride acuşorul? | 

— Aud, dar n'am gură să-i răspund, ŞI văd, dar 
trebue sa-i rabd. 

— Vorba ceea soro: «Șade hîrbu ?n cale şi ride 

  

1) Din «Învățătorul copiilor» ed. V. 1871. Limba în care e scrisă 
această bucată, ne face s'o atribuim lui Creangă.



de oale». Măi puşchiule! ia să te vedem ce-ai făcut 
tu mai mult de cit noi? 

— Ce-am făcut şi ce fac, îndată ţi-oiă spune. Ca 

să nu mai lungesc vorba, hainele bărbătești şi fe- 
meeşti, din capăt pănă ?n tălpi, şi alte nenumărate 
lucruri frumoase şi scumpe, fără de mine nu se pot 

face. Mergi la croitor, intră în bordeii, sue-te în 
palat, ai să mă găseşti. Domnișoarele mă pun în 

cutiuțe aurite, mă infig în perinuţe de mătasă şi 
îngmjesc de mine ca de un mare lucru. 

— Da în stogul de tin nu vrei să te pue, miti- 
telule >? 

— Nici în stogul de fin, dar nici întrun ungheriă 

al fierăriei, ca tine. la spune-mi: te mai ia cine-va 
în mină de cit fierarul? 

— la ascultă, te prea întreci cu şaga, piciule! Dacă. 

şăzi la cinste şi toţi îngrijesc de tine, cum zici, de 
ce le împungi degetele? 

— Da, împung pe cască-gură cel somnoros, pen- 

tru-că voiesc să iasă din mîna lui, prin ajutorul mei, 

multe lucruri folositoare şi frumoase. Tu pentru-ce 

baţi fierul cel culcat pe nicovală și ruginit ca și 
tine? Nu ca să faci din el lucruri mai bune şi mai 
frumoase ? 

— Măi, da bun eşti de gură! 

Și de gură, da şi de lucru. 
— Ei bine, tu mi-ai înşirat verzi şi uscate; ia 

stăi să'ți spun și eu pe-ale mele: toporul, barda, 
ciocanul, cleştele, vătrariul şi nenumărate unelte şi 
maşini de fer, unele de-o mărime urieaşă, dar altele 

mici și bicisnice ca tine, pututu-s'ati face pănă n'ait
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trecut printre nicovală şi ilăă?... Casa, bisericile, 
corabia, buştele, tunurile şi alte lucruri nenumărate, 
așa'i că n'ar fi, de nu eram ei? 

Tu 'mi spui de haine frumoase; ei ți-oit spune 
de casă, de sapă, de secere,. de coasă şi de plug; 
tu 'mi spui mai mult de frumos, ei ți-oiă spune de 
cele neapărat trebuincioase. 

— Mă faci să te apuciarăşi la scărmănat, moşule 
baros. Haine i-aii trebuit omului întîi; căci nu era 
să umble cu pelea goală, şi desculț ca gîştele. 

— Te-ai încurcat în socotele, măi băete; ba de 
mincare şi casă i-a trebuit întiiu ; şi apoi haine fru- 
moase, cum zici tu; cu rufe de-ale tale îți ghio- 
răesc mațele de foame. Ai auzit vorba ceea că: «Go- 
lătatea încunjură, ear foamea dă de-a dreptul.» 
— Măi! da ruginit mai eşti! 
— Ruginit cum sînt, eă vam făcut și trebue să 

ascultați de sfaturile mele. 
— Aşa este; dar te prea lauzi; las mai bine să 

te laude alţii. Și tu faci trebi bune, ŞI ei; numai 
atita că tu faci lucruri mai din tepor, eu mai de- 
licate; tu şezi totdeauna cu ferarul cel uns de căr- 
buni, ear ei șed cu croitorul şi cutot felul de per- 
soane. 

— lar ai început, ghibirdic fudul şi guraliă ? Cro- 
itorul tăi trebue să impungă mai mult de zece ori, 
pănă cînd ferarul mei mă ridică odată; croitorul 
rupe altă dată pe zi cîte zece ace; ferarul însă, mă 
are pe vieață; ba mă poate lăsa şi de zestre la 
copiii săi,



  

— Moșule! ești bătrîn și multe mai ştii; fie pe-a 

dumitale. 

— Bine, mititelule! la acum ai mai venit de-a- 

casă, Zi mai bine, că industria saii meşteşugurile 

noi le-am adus în lume; că bogăţule cele mari, nouă 
se datoresc. Mi-ai zis ruginit, şi țai zis cioplit; mie 
"mi pare bine că strănepoții. mei să fie mai ciopliţi 

decît mine; cu timpul se cioplesc toate. Numai nu 

vă fudulţi și nu uitaţi obirşia voastră: ca nu cum-va 

să vă cioplţi prea tare, şi să rămiîneţi care fără 
urechi, care fără dinţi; care fără gură, care fără 

zimți: adecă, nişte cioarse de nici o treabă. C'apoi 

atunci earăşi mi'ţi ajuige drăguş la căuş și soră-mea 

nicovala vă va ţine în spate, eară eii vă voi bate 

pe rudă pe sămiînță, ca să prindeți la minte.



O POVESTE j 

A fost odată, cînd a fost; că dacă n'ar fi fost nu 
Sar povesti; ci ca un purice ar plesni. 

Ei nw's de cînd poveştile, ci's de pe cînd se 
potcovea puricile cu nouă zeci şi nouă de oca de 
fer la un picior şi tot i se părea că-i uşor; şi încă 
se mai potcovea cu o coajă de nucă ŞI se ducea 
în înaltul cerului la sfinta rugă, poveşti să ne-aducă. 

Ci-că era odată un om însurat, el trăia la un loc 
cu soacră-sa. Nevasta lui care avea copil de ţiță, 
era cam proastă; dar și soacră-sa nu era tocmai 
hitră. Intr'o zi, omul nostru iese de-acasă după trebi. 
Nevasta lui, după ce-şi scaldă copilul, îl înfaşă Şi-i 
dete ţiță, îl puse în albie, lingă sobă, căci era iarnă 
Șapoi îl legănă şi-l desmierdă pănă ce-adormi. După 
ce-l adormi, ea stătu puţin pe gînduri, șapoi în- 
cepu a se boci cîtuă lua gura: Copilașul meu! Ma- 
ma ei care torcea după sobă, auzind-o, svirli fu- 
sul din mînă şi furca din brâi cât colo ŞI sărind, o 
întrebă: 
a 

1) Vezi nota de la bucata antericară.



— Ce ai, draga mamei, ce ţi este? 

— Mamă, mamă! copilul mei are să moară!! 

— Cînd şi cum? — Eaca cum: vezi drobul cel 
de sare pe horn? — ll văz: şi?... 

— De sa sui mița are să-l trintească drept în 
capul copilului și să mi-l omoare! 

— Vai de mine! Că bine zici, fata mea! 

Și începură a-l boci amîndouă ca nişte smintite. 

Pe cînd se sluțeai ele, cum vă spun, iaca și tatăl 

copilului intră pe uşă flămind şi necăjit, ca vai de | 

el. — Ce este? Ce vai găsit? Atunci ele mai ve- | 
nindu-și puțin în fire, începură a'și şterge lacrămile 

ŞI a-i povesti despre întimplarea neîntîmplată... 
Omul după ce le ascultă, zise: Bre! mulți proşti 

am văzut ei; dar ca voi nam mai văzut. Mă... duc 

în toată lumea! şi de-oii găsi mai proşti de cit voi, 

molii mai întoarce acasă; iar de nu, ba. 

Aşa zicînd, oftă din grei, eşi din casă fără să'și 

iee ziua bună, —și plecă supărat şi amărit ca vai 

de om! A două zi, ajungînd într'un loc, i se 'ntîmplă 
să vadă ceva ce nu mai văzuse. Văzu un om care 

ținea puțin un oboroc deșert cu gura spre soare, 

apoi repede-l înșfăca şi intra cu dînsul întrun bor- 

dei; pe urmă iar eşa, îl punea la soare şi tot așa 

făcea. Drumeţul nostru, nedumerit, se opri şi zise: 
— Bună ziua, om bun! — Mulţumesc dumitale, prie- | 

tene! — Da ce faci aici? — la mă trudesc de vre-o 

două trei zile să car pocitul ist de soare în bordeiii, | 

ca să am lumină; şi nici că-l pot. — Bre! ce trudă, 

zise drumeţul. N'ai vr'un topor? — Ba am. — a-l de 

coadă și fă ce țoii zice ei: sparge aici și soarele 

EI —>>_——_—_—_—_



  

va intra singur în casă. Indată făcu așa și lumina 
soarelui intră în bordei. 

— Mare minune, om bun! De nu te aducea D-zei, 
eram să 'mbătrînesc cărînd soarele cu oborocul, —— 
Încă un tont, zise drumețul în sine şi plecă. 

A doua zi ajunse întrun sat; din întîmplare se 
opri la un om; omul de gazdă fiind rotariă, îşi lu- 
crase un car și-l înjghebase în casă, în toată între- 
gimea lui, şacum, voind să-l scoată afară, trăgea de 
proțap din răsputeri; dar carul nu eșa. Știți pentru 
ce? — Așa: uşile erati mai strimte decit carul. Ro- 
tarul voia acum să tae uşorii ca să poată scoate 
carul. Noroc că drumețul l-a învăţat să desfacă carul 
în toate părțile lui, să le scoată pe rind afară, şapoi 
earăși să-l înjghebe la loc. — Foarte mulțămesc, om 
bun, zise gazda, bine mai învățat; cit pe ce era să 
dărim casa din pricina carului, 

De aci drumeţul nostru mai numărînd un nătărăă, 
merse tot înainte pănă ce-ajunse iară la o casă. A- 
colo, ce să vadă? un om cun țăpoiti în mină, voia 
S'arunce niște nuci din tindă în pod. — Din ce în ce 
daă peste dobitoci, zise drumețul în sine. Da ce te 
frămînți așa, om bun?.— la, vreaă să svirl nişte 
nuci în pod; şi țăpoiul ista, nu-i nici de-o treabă. 
— Că degeaba te trudeşti aşa! Ai un oboroc? — 
Da' cum să n'am? — Pune nucile într'insul, ia-l pe 
umăr şi le sue în pod; țăpoiul e pentra fin şi pae; 
iar nu. pentru nuci. Omul ascultă ŞI treaba se făcu 
îndată. | 

Drumețul nu zăbovi nici aici mult; ci plecă mai 
numărînd și alt neghiob. De aci merse mai departe,
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pănă-ce ajunse ca să mai vadă și altă năsbitie la 

care nu se putu opri de ris: 

Un om legase o vacă cu funie de coarne şo 

trăgea în podul grajdului; vaca răgea cumplit, şi el 

nu mai putea de ostenit. — Măi omule! zise drumețul, 

făcîndu-şi cruce; dar ce vrei să faci? — Ce să fac, 

mă ?ntrebi? Da” nu vezi?— Ba văd; numai nu 'nţeleg. 

— la hăramul ista, e hîmnisit de foame şi nu vrea 

nici în ruptul capului să se sue 'n pod, să mănînce 

fin, — Stăi puţin, creştine! că spînzuri vaca. Ia finut 

şi-l dă jos la vacă; cum crezi cai să poți su: vaca 

în pod? — Da nu s'a irosi? — Nu fi scump la tăriţe 

şi eftin la făină. | 

Atunci omul ascultă, și vaca scăpă cu viață. 

— Bine m'ai învăţat, om bun! Pentrun lucru de 

nimica, era să-mi ucid vaca. 

Aşa, drumeţul nostru mirîndu-se şi de astă prostie, 

zise în sine: Miţa tot sar fi putut întîmpla să dee 

drobul de sare jos de pe horn; dar să se care 

soarele în casă cu oborocul, să s'arunce nucile în 

pod cu țăpoiul şi să se tragă vaca în pod la fin, 

mam mai gîndit!... 

Apoi se întoarse acasă, şi petrecu lingă ai săi, 

pe cari îi socoti mai cu duh de cit pe cei ce îi 

văzuse în călătoria sa. 

Şam încălecat pe-o şea, şam spus'o aşa; şam 

încălecat pe-o roată, şam spus-o toată. Ş'am încă- 

lecat pe-o căpşună, şam spus o minciună.



  

  
  

Calicul de la Talpalari 1) 
  

4 

Incă nu sînt 40 de ani, de cînd mahalaua ce 
vine în partea stingă de dindosul Academiei, se nu- 
mea Calicimea Domnească; iar ulița care poartă 
numele de strada Petru Rareș, mai înainte era ticsită 
de calici privilegiați, cari mişuiati ca furnicile în 
toate părțile. 
În partea aceea a locului trăia un calic bătrîn şi 

orb din naştere cu numele Haralambie. Ca unul ce 
era mai vechii de cît toți calicii din acea mahala, 
moșu Haralambie, căci aşa-i ziceai toți poporănii, 
avea un loc anume de cerşetorit la uşa Bisericii 
Talpalari, căreia i se mai zicea şi Biserica din Ca- 
licime. 

  

1) Șeztitoarea an V, p. 168: «Această anecdotă am audit-o din gura 
lui Ion Creangă pe la jumătatea lunii lui Decembre 1889, adică cu 
15 dile înainte de a muri. Era cam bolnav cînd Pam vizitat, dar gata 
la glume ca tot-de-a-una. După ce mi-a spus anecdota, îmi zise: 
—Bre, tare îmi pare răi că-s bolnav şi mă tem cam să mor şi n'am să 
pot scrie anecdota cu Moşu Haralambi și încă vre-o două, trei ce le 
am în cap. 

: 
După doi ani am scris'o ei, așa cum m'a ajuns capul, și am pu- 

blicat-o în ziarul «Era Nouă» No. 116 din 22 Decembre 1891. (Nota 
d-lui 7. $. Ionescu, în Șezătoarea). 

Creangă, — Opere complete. 24



  

Moșu Haralambie cerşitorea la acea biserică şi 

în acea parte de loc de mai bine de 50 ani, asa 
că toți calicii de mai încoace, fie mai tineri fie mai 

bătrîni, îi păzeaii cu multă sfinţenie colțuşorul lui, 

Chiar şi în vremea cînd el n'ar fivenit în diua aceea 
la biserică. 

Odată, de hramul bisericii, nu ştii de unde, se 
pripăşeşte pe acolo un calic cu totul nou şi necu- 

noscut de nimeni în partea aceea, şi cum intra şi 
eşia lume multă, calicul cel necunoscut se aşeză pe 

locul bătrinului Haralambie, care tocmai atunci ve- 

nea și el. 

Cînd simți orbul că i s'aă încălcat drepturile vechi, 
care pănă atunci nu îndrăznise nime să-i facă una 

ca asta, se înfurie grozav, şapoi vorba ceea: fe- 

rească D-zeii de bătaia orbului; cînd începu a învîrti 

cîrja în dreapta şi în stinga, credeai că se risipește 
pămîntul. 

Chiar în chpa aceea iată că soseşte şi Mitropo- 

litul Sofrome ca să slujască de hram, și cum bă- 

trînul orb era înfuriat și batjocurea cu vorbe aspre, 
ridică deodată cîrja ca să dea în capul vinovatului 

şi cînd colo trage una în spinarea Mitropolitului 

aşa de tare, că i-a plesnit antereul. Bietul Mitropo- 
lt, galben la față de spaimă şi de durere, începu 

să dojenească pe bătrinul orb cu cuvinte mai mult 
părintești. 

— Da ce, Prea-sfinte, răspunse calicul, cum ai 

crede Sf.-ta să las pe un venetic, pripăşit din toată 

lumea; să vie şi să-mi calce toate drepturile mele 
de calic vechii — de baș calic? Da cine nu ştie că 

 



  

neam de neamul mei aici am calicit cu toții, și pot 
zice că chiar întreg neamul mei a inut ŞI ține încă 
pe umerii lor zidurile acestei biserici? Și astă-zi să 
vie un vintură-țară, cine ştie de unde, şi să se atingă 
de drepturile mele? Lască-i vin eă de hac; am să-i 
scot mai întii ochii, să rămie chior ca și mine, şi 
cînd voii muri pot să-i dati de moştenire locul, dar 
pănă atunci să ferească D-zeă pe toată lumea, că 
nu mă las odată cu capul...
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OLTENII IN IAŞI 

Ce răsună? Ce s'aude? lazmele otrăvitoare, 

Ce glas dulce rominesc? Duhul răă şi necurat, 
Ce flăcăi ca bradul verde, Vai! destul ne-ai supt puterea 

Ochii noştri îi uimesc ? Şi viaţa ne-au uscat, 
Sunt Olteni, scăparea noastră, De pe ochii voştri rupeţi 
Bucuraţi-vă ieşeni! . Pînza'ntinsă de duşmani! 
Voi cu inima creştină, Voi cu inima creştină, 
Cumpăraţi de la Olteni. Nici un ac de la Jidani! 

Oltul falnic prin copiii'şi Fraţii certe-sentre dînșii, 
Zice Prutului scîrbit: Fiii cu părinţii lor! 
—Dulce frate, fii în pace, Dar blăstăm cu foc sajungă 
Steaua ta a răsărit!... Pe acel cutezător, 
La cel glas de mîngiiere Care fără de iubire 
Geme sufletu'n duşmani, Sar uita la cei Munteni! 
Voi cu inimă creştină, Ascultaţi, Romîni, cuvîntu'mi: 
Nici un ac de la Jidani! Cumpăraţi de la Olteni! 

Mică e lumina încă! Şi atunci viaţa noastră 
Dar credinţă'n Cel de sus, Precum rîul cristalin, 
In părintele dreptăţii, Se va scurge limpezită 
Şi 'ntunericui răpus! De otravă şi venin. 
Soarele frumos luci:va... Morţii noştri n'or mai plinge 
Bucuraţi-vă ieşeni! Sub călcîie de duşmani. 
Voi cu inima creştină, Sus dar inimile voastre! 
Cumpăraţi de la Olteni! Nici un ac de la Jidani!  
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CUNOAȘTE-TE PRE TINE ÎNSUŢI 

Cînd mă iea lumea ?nainte... Nu mă simt în mine! 
Ori de prost ori de cuminte (?!). De mă iea de prost, 
Ori de bine ori de răă, De cînd sunt, am fost, 
De asta habar n'am eu: De mă iea de răi, 
De'mi zice cuminte... Acela sunt ei, 
Lumea, — ştiă că minte! Cu tot neamul meă. 
De mă iea cu bine 

PĂSĂRICA 1) 

larna ninge şi înghiaţă, Ci sburlită și 'ntristată 
Frigul creşte tot mereă; Flămîndă ca vai de ea, 
Păsărica cea isteaţă Pe la drum mîncarea 'şi cată 
Nu mai zice cîntul său: Nimeni nu 'ngrijesc de ea! 
Cînd afară viscoleşte Dumnezei care-a creiat'o 
Ea s'ascunde tremurind Pe dinsa ca și pe noi, 
Întrun dos unde găseşte, O nutrește şi-o 'ncălzeşte : 
Nu ca vara ciripind; El o scapă de nevoi! 

IA! CLOPOŢELUL SUNĂ 3) 

Clopoţelul de la gară 
A dat semnul de pornire, 
Toţi în grabă alergară Trenu n grabă se smuceşte, 
Toţi, cu toţi într'o unire. Trenul iată-l, a pornit, 

| Sare iute în trăsură 

Rar rămîne un drumeţ Fumul ese, trenul sboară, 

Călătorul îngrijit; 

Surd la astă deşteptare — Călătorii liniştii, 
Somnorosul e isteț Ori-ce vreme-o fi afară, 
Cînd e ora de plecare. Ai pornit, îs buni porniţi. 

  

  

1) Din «Metoadă Nouă de scriere şi citire» de Inst. 1. Creangă, C. 
Grigorescu, G. Enăchescu, N. Climescu, V. Receanu și A. Simio- 
nescu, ed. VI. laşi 1872. - - 

2) Din «Invăţătorul Copiilor» 1871 Iaşi.
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Animalul ce odată 

Sub jug grei se chinuia 
In trăsură astă dată, 

Parte dreaptă şi el ia... 
Maşinistu-i surugii 
TŢipătoacrea biciul său, 
lar vaporii cai fugari, 

Îmboldiţi de foc mereii ! 

Nici te simţi şi ai ajuns 
La părinţi, rude, amici; 

Cind odată puteai pierde 

Interese mari şi mici. 

lacă mintea omenească 

Pină unde a ajuns: 

A ajuns ca să domnească, 

Pîn' şi colo 'n aer sus... 

NU LUCREZI — N'Al CE MÎNCA 1) — 

Ar fi un mare păcat - 

Omul leneş de-ajutat — 
Ştiţi Dumnezeu ce a dat 

Omului cînd l-a creat? — 
Membre bune 'ndemănoase 

Creeri în cap de-ajuns : 

Minte, graiii, simţiri, virtute, 

Toate 'n el deplin a pus. 

Dacă lenea-l stăpîneşte 

Singur este vinovat, 

Cine ziua nu munceşte, 
Doarme noaptea nemîncat. 

  

  

Bine-a zis biata furnică 
Greerului calicind: 

Ai petrecut astă-vară, 

Joace acum de-oi fi putînd, 

Ear'la vara viitoare 

Măi, jupîne greeruş, ' 

Fii ca mine strîngătoare, 

Nu tot trage din arcuş, 

Pei deda corpul la lucru? 

Lenea nu te-a stăpiîni; 

Şi la iarn'avind strânsură, 
Lipsa "ţi vei îndeplini. 

1) Din «Invățătorul Copiilor» 1871. Carte decitit în clasele primare 

cu litere, slove şi buchi.
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POEZII POPULARE )) 

Frunzuleană micşunele 

la vezi lacrămile mele, 

Cum se varsă de durere, 

Fără nici o miîngiiere! 

Şi se varsă pentru'un pui, 

Numele nu vreaii să-i spui, 

De l'oi spune ” 

L'oi răpune; 

De-oi tăcea 

L'oi mai avea. 

Sărmana inima mea 
Mai bine s'ar fi topit 

De cit m'aş fi despărţit 
De-un puişor ce-am iubit! 

* 

Colo ?n vale la brad mare 

Mîndru codru se răsună 

Dragăluş noaptea pe lună: 

Este glasul puiului 
Ce-a zburat din cuibul lui. 

  

  

Stăi, copile, te opreşte 

Și oftînd la el gîndeşte. 

* 

Foaie verde de cucută, 

Drag mi-e puiul de pe luncă 

Cu drag vine şi se culcă. 

Cucu cîntă, se sileşte 

Puiul locul şi-l găteşte, 

Puica din poartă "1 privește. 

Puica plînge şi ?] jeleşte, 

Puiul şe călătoreşte. 

* 

Te-am iubit de copilaș 

Şi-acum te duci şi mă laşi. 
Astăzi plec, măine mă 'ntorc 

La pustiul de noroc. 

— Dei mai zăbovi o lună 

Mă găseşti pe drum nebună; 

Da de “i zăbovi un an 

Mă găseşti negru buştean. 

* 

1) Fiind publicațe şi în celelalte ediţii ale operelor lui Creangă re- 
producem şi aici poesiile aceste, deși aproape toaţe sunt variante la 
cele cunoscute din ediţiile speciale de literatură populară. 

=
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Frunzuliţă Maghiran, 
Mă miram puică, miram 

Mă miram de ce slăbeam: 

Eă nu slăbeam de vrua răă 

Ci slăbeam de dorul tău, 

x 

Șapte văi şo vale adîncă, 

P' aici lupii mă mănîncă. 

Stai lupe nu mă mînca, 
Pîn'o răsări luna 

Să daă mîna cu puica; 

Pe lună ca s'o întîlnesc, 

Trei vorbe ca să-i vorbesc, 

Şapoi să mă prăpădesc! 

e 

Frunză verde iarbă neagră! 
Am avut o puică dragă, 

De dragă ce 'mi era dragă 
O purtam cu basma neagră 
Ş'o ţinem cu noaptea ntreagă. 
Las să treacă să se ducă, 

Mi i uriîtă vorba lungă, 
La Neamţu la mănăstire 

La icoane să se 'nchine. 
Să se duc să se sfinţească 
De min” să se despărțească. 

Ei 

Iarbă neagră din grădină ! 

Să ştii, puiculiţă, bine 

Că eă mă duc de la tine. 

Să rămie pajiștea 
Să vezi cum îi dragostea. 
Dragostea de fată mare 

Ca fasolea din căldare 
Cînd îi pui un pumn de sare; 

  

lar dragostea de nevastă 

Ca garoafa din fereastă: 
Dimineaţa înfloreşte 

Peste zi se veştejeşte. 

* 

Cit oi trăi să iubesc 

Că de-oi muri putrezesc 

Şi pămîntul creşte iarbă 

Nimene nu mai mă ntreabă . 

Ce puicuţă mi-a fost dragă! 

* 

Cînd ai şti şi te-ai pricepe 

Dragostea de nu sencepe: 
De la ochi, de la sprîncene, 

De la buze subţirele, 

Mușcare-ar neica din ele 
Ca dintr'un fagur de miere. 

Cuculeţ de la pădure! 
Du-te la puica şi'i spune 

Să nu se mai poarte bine 

Că "mi-a rupt inima ?n mine: 

Să se poarte mai vlăvioasă, 

Să'mi mai văd şi eii de casă. 

* 

Zup, zup, zup! 

De-abia 'mi-o duc, 

Și "mi-o duc cu meşteşug 
Pe două roate de plug. 

Joacă fată. ce'i juca 

Du-te-acasă şi-i mînca 

Că "ţi-a fript mă-ta mița 
Și "ţi-a lăsat codiţa.
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Femeea care iubeşte 
Spală noaptea şi cîrpeşte, 
lar ziua se primeneşte 
Şi tot la iubit gîndeşte, 
Femeia care'i urită 

Şade tot posomorită, 
Hainele pe trup nu'i vin, 
Oglinda "i pune venin 
Ziua doarme de-a'n picioare 
Noaptea zace de lingoare... 
Bată-l focu de urit! 

Urîtu-i posomorit. 
Femeia care-i frumoasă 
Nu'i păcat so ţii la casă,   

Noapteaii veselă ca luna 
Și iubeşte ca nebuna; 
Ziua'i dulce ca un soare 
Şi iubeşte păn'ce moare. 

% 

La crișmuţa cea din deal! 
Vinu'i bun şi oca'i mare, 
Crîşmăriţa slută tare, 
Beati voinicii de-a călare. 
La crîșmuţa cea din vale 
Vinu'i rău şi oca'i mică, 
Crîşmăriţa”i frumuşică, 
Beai voinicii de se strică. 

BRATUY 

Are Bratu trei feciori 
Cîte trei sunt vînătoră; 
Dar mai are, Bratu, are 
Pe Dobrica fată mare, 
Se primblă pe hat călare 
Cu cozile pe spinare, 
Impletite cu parale 

Cunjurate de pistoale. 

Frunzulița fragului 

Sus în plaiul muntelui 

La tulpina fagului 

La umbriţa bradului, 

Şed feciorii Bratului 
Cu Niţ-a Ploșcarului, 
Cu Manea Sălarului, 

  

«mama Balaşa» 

  

Cu soră-sa Dobriţa. 

Dar ei tot bea şi mînca 

Jar Dobriţa se culca 
Şi puţintel c'adormea 
Și urît vis că visa, 

Drept în picioare sărea 

ŞI din gură că grăia: 
— Valeu, Neico Stanciule! 
Voi beţi, mări, şi mîncaţi 
Nici-o grijă nu purtaţi. 
Dar eu neică mă culcai, 
Puţintel că adormii 
Și urît vis că visai: 
Neico, pistoalele tale 

Şedea'n cui fără oţeale, 
Neico, flintuliţa mea 

1) In Contimporanul 1881, p. 483 cu nota la sfirşit: Auzită de la
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" Şedea'n cui fâr' de vergea 
Nici cuvînt nu săvîrşia, 

Potera că'i cotropea 

Căpitanul că grăia: 
D'alei Stance-al Bratului, 

Vrei tu mări să te dai, 

Sau la poteră legat 
Ori de ea să fii tăiat? 

Dar Stanciă că mi'i grăia; 
— Căpitan Bălăurean, 

Nu sunt muiere de sat, 

Să mă dau ţie legat, 
Ci's voinic cu comănac, 

Iți vedea ce-am să vă fac. 

Dar soră-sa Dobriţa 
lar din gură că grăia: 
— Taci neică nu zice-așa, 
Că mi'ţi răpui viaţa, 

Ci ad'o'ncoa .pe durda. 

Pe durda 'n mînă “i-o da, 

Praful cu poala”! turna, 

Gloanţele cu chivăra, 

Ea de sîrg înghenunchea. 
Şi pe dreptul mi-o punea 

Odată c'o slobozea: 

Şeaptesprece dobora, 

Ceilalţi cîți mai rămînea 
Pe toţi greu că mi'i rănea 

Numai căpitan scăpa. 

Dar ea din gură'i grăea: 
— Căpitan Bălăurean ! 

Tu du-te mări de spune 

Tu mări, tu la Domnie 

Să sloboadă pe maica 

Pe maica şi pe taica, 

Că l-a prins puşcăria. 
Aştepta ea ce-aştepta   

Şi văzînd că nu venea 

Ea pe cal încăleca 

Şi la domnie pleca, 

La piinar se abătea 

Piine că mi'şi tiîrguia 
Şi felii că le tăia, 

La puşcărie mergea 

Soria ici, soria colea 

Şi un amnăraş scotea 
Şi din el că scăpăra 
Şi foc puşcăriei da, 

Vinovaţii 1oţi scăpa 

Şi pîinea că le-o împărțea. 

Şi taică-său şi mă-sa 
Din puşcărie scăpa. 

Dar Bucureştii vedea, 

După dînsa se lua 

Calul în loc îi oprea 

Şi pe dînsa o prindea 

Şi la Domnie-o ducea; 
Un ot roşu 'n par punea 

Toţi Bucnreştii că da 
Şi oul nu'l nemerea. 

Dobrica că mii privea: 

Inima'ntr'însa fierbea 

Pănă ce rîndu'i venea; 

Iacă rîndul că'i venea. 

Cînd odată slobozea, 

“Oul fărîme 1 făcea, 
Pe ea o cotropea 

La Domnie-o ridica ; 

Ea acolo că mergea 

Pieptul că şil arăta, 
Domnia daco vedea, 

lertare că-i dăruia, 

Şi la fraţi că se "'ntorcea, 
Iute ca o rindunea.
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MIELUŞICA !) 

Pogoară, pogoară pe plaiii 

Tot nouă ciobani, 
De sunt veri primari 

ŞI cu unul zece. 

EI e streinşor 

Cu oiţe multe: 

Cite pietre 'n munte 

Atitea cornute, 

"Cite pietre 'n vale 
Atitea-s mieoare, 

Cite pietricele 

Atitea-s mieluşele. 

Vai! Nouă ciobani 

De sunt veri primari, 

Ei că sau vorbit 

Şi s'au sfătuit, 

La apus de soare 

Pe iel să-l omoare 

Bănişori să-i bea 

Oiţe să-i ia, 

Să le împărţească 

Să le răspîndească; 

Dar o mieluşică 

(Ea îi ocheşică) 
Ea mi-şi auzea 

Schioapă se făcea, 

In urmă rămînea 

Şi unde mi-şi sbiera 
locul tremura 

Brazii veştezea 
Earba se piîrlea, 

Dar stăpînul ei 

Cîrlig resucea 

  

  

Şi în loc stetea, 

Oiţa treba: 

«Oiţă, lăiţă 
Mie drăguliță! 
De cînd te-am văzut 

Şi te-am cunoscut 

Aşa n'ai făcut; 

Doar nu v'am păscut 
Tot prin livezi verzi, 

Apă nu vam dat 

La isvoare răci, 

Ori nu vam culcat 

P'ale vîrfuri nalte 

Unde vintul bate 2...» 

Oiţa-mi grăia : 
<Stăpîne, stăpiîne, 

Stăpiiorul nostru ! 

Ba tu ne-ai culcat 

P'ale vîrfuri nalte, 

Unde vintul. bate 

Şi tu ne-ai păscut 

Tot prin verzi livezi 

Şi apă ne-ai dat 

La isvoare răci. 

Stăpîne, stăpîne 

Vai, nouă ciobani 

De sunt veri primari 

Ei că sau vorbit 

Şi sau sfătuit 

La apus de soare 

Să mi te omoare, 

Bănişori să-ți bea 

Pe noi să ne ia 

1) Contemporanul, 1881 p. 432—423,
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Să ne împărţească 
Să ne răspîndească !» 

Stăpînul grăi: 

«Oiţă, lăiţă, 

Mie drăguliţă! 
De m'or omori 

Voi mă-ţi îngropa 

In tîrla oilor 

In jocul mieilor 

În dosul stînei 
Să-mi aud cînii; 

Cîrligelul mei 
Voi că mi-l veţi pune 

Stilp la căpătiiu, 
Iar ca mîngăiere 

Flueraş de soc   

Că-mi zice cu foc, 

Voi că mi-l veti pune 
In ușa tîrlei; 

Vîntul mi-o adia 

Fluer mi-o mişca ; 
Fluerul mi-o zice, 

Oile s'or strînge 
Pe mine m'or plinge 

Cu lacrimi de sînge» 

Ah! strein de mine 

Mult strein în lume, 

Nici un ajutor 

De la Dumnezeu 

Şi stăpînul mei!) 

CÎND ERAM ÎN FLOAREA MEA 2) 

Cînd eram în floarea mea, 

Sburam ca o păsărea 

Şi sburam din cracă 'n cracă 

N'avea nimeni ce să-mi facă. 

Dar un hoţ de vinător 

Imi întinse-un lăţișor 

Şi mă prinse de-un picior, 
Şi mă bagă "n colivie 
Mai mult moartă decit vie. 

  

1) Auzită în «Spitalul Brîncovenesc» de la «Mama Balaşa», o gar- 
diancă bătrînă, de locul ei din Craiova. 

2) Contemporanul 1881 p. 481.
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Rostiri, zicători, cuvinte 

15 

Cele bune să s'adune 
Cele rele să se spele. 
Asta să n'o ponoseşti 
ȘI cu alta să te înoieşti. 
Chirotia. 
Umblă în pogheazuri. 
Să are de bine cu nevasta lui. 
Să lipseşti de aici, că acuș mii că nu te-oi pu- 

tea prinde şi ți-oi face spinarea tobă ŞI pîntecele - 
coastă. 

Gura lui era clopot. | 
Da cum ai făcut de “i-ai omorît? Cum să fac? 

la “i-am topit pe toţi de parcă n'aii mai fost vii de 
cînd îs ei. 

Dă trei bice calului, să sară trei munți și trei văi. 
Ticălos bărbatul mei, 
El munceşte şi eă beu. 
Basta-i, de-acum Sa mîntuit. 

  

1) Din Vol. II al ediţiei de la Iași.
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EI nu vorbea pleavă. 
"Tă-te pîrdalmicul să te bată inimă, că tot aceea 

ai rămas. 

Cioclej, hlujan. 

Acușş te fură sfîntul. 

Trei zile trapădul şi un ceas praznicul. 

Miîncarea cam pe sponci, dar apa... mila Domnului. 

Cu omul prost să nu ai aface, nici în clin nici în 

mînecă. 

Dar dişănţat (cunios, stranii) mai ești! 
Hilpav 1) (lacom). 

Halaturi (ciocane, unelte). 
Parcă nu eşti în toate simțurile. 

Vino'ţi în simțiri, Doamne iartă-me! 

Aracan de mine (săracul de mine). 

In toate zilele sunt sfinţi, dar nopțile sunt ale 
noastre. 

Varga lui Dumnezei, de aspru ce era. 

Cînd sufletul îți este gol și inima fără simţire, 
degeaba mai cauţi pricină cu lumea din afară. 

Zăbavnmica (de la zăbavă, întirziere). 

A rîde cu încot (chicote). 

Romiînul îi greii pănă se apucă de treabă, că de 

lăsat îndată se lasă. 

L'a dat prin şperlă. 

Bobotind. 

Dator nu's, că nu'mi dă nimeni pe datorie. 

Bețiv nu-s, că n'am ce bea. 

Bătăuş nu-s, că toţi mă bat. 
* 

    

1) Creangă întrebuinţează şi forma «hilpov». 

|



DIVERSE 383 

IL 1) 

Intinat, pîngărit, spurcat, impriliştită. - 
Hămisit de foame. Motocei la rochie. Şi cu chiu 

cu vai. 

Nu se poate acioa de răul lor. 
S'a zorcăit. Umblă ?n fleorțuri. Face marazuri. 
Ştie ea Smaranda ce poamă de om eşti tu, hi! hi! 
Măi loane, hai, gata eşti? — Gata, gata! Am 

legat cinci şi mai am cinci și apoi pun pe Cirnu 
cu ochii la foc. 

Mă minincă, ce mă mînîncă, da i-aş face-o eu. 
Nu-i om a cătărei (genetiv) de samă. 
Aistuia mai n'ai ce-i face. 
Se vede că nu îi cam îndămiînă Bălaei, că vine 

tata cu pielea pe băț. 
Am fost şi am văzut... Era şi nu era. 
A zis ca veni, — dacă n'a veni. 
Se vede c'a venit, — dacă n'a venit. 

Cît cură, n'a dan gură. 
Vorba ceea: 

Aista-i băetul gălățanul 
Care ş-a băut sumanul, 

Şi-a rămas întrun ilic 

“Şi îl ia dracul de frig. 

Vorba ceea: Ziua se teme de bivol şi noaptea 
încalecă pe dinsul. 

  

5 Publicate după manuscrisul lui Creangă de Gh. Teodorescu-Ki- 
rileanu în Șezătoarea V, p. 212, de unde le reproducem.  
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Strîmbii mănîncă ţara şi drepții n'o lasă. 

E rău să te pui slugă la dirloagă şi toate ai 

șavlul lor. 

Vrabia mălai visează şi calicul comîndare. 
Întun crac bostos, şede dracul mînios (pușca). 

Supt un cărpănaş, joac'un iepuraş: (furca şi fusul). 
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