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„Către cititori, Ma 

| Domnilor! Aceste fabule şi istorioare, ru sântidecât | - „numai auzite. De vor fi vre unele tipiirite în alte limbi, 
"nu ştiu, că n'am învăţat nici o limbă; din cele: poleite. 

In anii cruzimei mele de ar fi fost şcoli: ca acum şi | 
do- învăţam vre-o limbă din. cele lăudate, nu eră să. 
mă joc cu astfel de lucruri mici, ci eră să traduce ose- 
bite. cărţi care să mifolosească, şi pe mine şi pe alţii. 
Cu. toate acestea crez că; şi istorioarele acestea nu vă 
vor” îi spre vătămare, de şi multe din ele puteţi să le 
ştiţi şi multe să nu le ştiţi. Eu mă, mulţumesc că am 

„+ putut face şi atâta, în ceasurile mele vacante, decât 
si le petrec nimica făcând. 

ă "De veţi găsi vreun cusur în stil, nu aveţi drept să 
„mă osândiţi, fiindcă m'am dezvinovăţit, spuindu-vă; că 

cu altele n'am învăţat. decât din mica copilăria mea 
„mi-am bătut capul ca să aj ung” desăvârşit în meşteşu- 
gul muzicii bisericeşti, în care am şi izbutit. După ce. 
am “învăţat Canoanele şi ortografia, acestui meşteşug, 

_ Mâm Zzăbovit a români şi a lucră pe note cărţile cele. 
mai trebuincioase. Care sunt: A nastasiniatanul Serda- 
“viului. Dionise Fotino, Docsastarul dinpreună; cu 'Trio- 
dul şi. Pendicostarul, Heiuvico-Kinonicarul, Catavasie- 

  

"1 Tan frunțea broşurei sale de Fabule” şi „istorioăre (Bucureşti 1$41) Anton Pann tipăreşte aceste şire -explicatoare, pe cari le Biisim potrivite ” şi pentru volumul de faţă. ir A i 
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cul ș şi tâlteisi “vaulte., Cazs medândli- -mi mâna să «Ie: tipă 

resc,- şed pe fundul “lăzii de vre-o douăzeci de uni, Şi . 
nu vor ieşi la lumină, până, nu se va, găsi un patriot” . 
care să ştie pretui: asemenea osteneli ŞI să, jerbfească ici 
un. ce pentru tipărire alor. a 

„Aceasta am învăţat, Domnilor, ș şi de poate cineva, 
= să- găsească vreun cusur asupră; acestui meşteşug; Tu. 
'şinea mea vă, fi (după cuvântul ce' am zis că din mica: | 
„mea, “copilărie: mi-am bătut. capul. cu dânsul), € că de, 
a mă lăădă singur numi este: de folos. - sr: i 

" “Târ, după ce am isprăvit cărţile. de mai sus numite, 
şi văzând „că. „osteneala, îmi stă, zadarnică, miam apu- 

' caţi a adună şi 'a:face câte v carte. din cele politiceşti, 
“încet, încet învăţădu-mă singur,.una, că, să'mi treacă 
de urât şi:al doilea socotind ca, 'să trăesc. Precum: am; 
şi tipărit întâi «Calendarul lui Bonifatie Setosul», al 
"dea, «Cântările de stea», al 3-lea «Cântările de lume» 

al 4-lea, «Indreptătorul Beţivilor», al 5-lea «Hristoitia», 
"al 6-lea, «Erotocritul» şi al 7-lea aceste «Făbule Şi is-.. 
torioare». Intr aceste cărți, Domnilor, puteţi e găsi dest. 
tule cusururi, căci, după cum. am: zis: dascăl „mi-ară : 
fost „singur; pentru care nu mă sfiesc de. Dumneae 
voastiă, cari. cunoaşteţi Şi ştiţi poezie ce'vă “să, zică, ” 
ştiind. că, cei înţelepţi niciodată nu defaimă,.ci mă 
tem de. actia, ce măsoară, rândurile cu compasul, sau 

"cu beţişorul. şi zic că: un rând este măi lung. decât; 
„“altul,. că ăsemenea, oameni nu sunt nicidcura-ertă- 
tori, imputez', defaim”, „cum:le “vine la gură. 

“Cu toate acestea eu tot nu .mă, opresc a tipări ş şi. a... 
nu. le da, în“ critică şi altele; -pentru că m'am obici- A 
nuit a nu şedea, fără lucru: şi, scriind câte câva, ini se 

| pare: că "mi petrec vremsa, foarte, dulce. Şi. pentru ca: 
să fac şi Dumneavoastră asemenea, petrecere. cu cri- 
tica, lucrului” meu, cu toată, dragostea, vi-l. pui înainte, 

şi — citiţi sănătoşi. : a - 
Ta Si Aro Pian 
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Despre” cusururii sau urâciuini, 

  

   

  

pe . 
“Aidoţi, să „vorbim de goabă “iu ciocan a ciocănit- -0. — Sau, | 
Că tot n'avem nici 0 treabă... Bun: ciocan te-a ciocănit, 

„Fiindcă, - Că frumos te-a potrivit, — - Şi 
"Gura nu cere “chirie, MI 2 Urit tată a avut, - Da 
/ „Poate vorbi orico “fie. — De _. Săi somene la ficut. — Sa PI 

[multe ori însă - + (Îă-mă tatii ca să “ți seamăn, ” : 
“Vorba; din vorbă in vorbă! - . Ca: frate „cu frate geamăn. — Dâr 
„Au ajuns şi la. cociorbii1), e ai „i insă 
 S'atunei vine proverbul,  .. e ză! “semănat” casta eţi =. : 7 
“Yorba po unde a 'eşit . . . Şi-au: răsărit scăeți, + Sau că 
“Mai bine să fi tuşit. — Do. aceia /Tătaayei armăsar, i 
Când vei să vorbeşti, la gură !.:: SDar-el a _ceşit măgar, — Şi ag aa 
Să aibi lacăt şi măsură. — Adică : 7 Cu vorbe, înbolditoare e. ARI 

„Vezi bârna din ochiul tău. :: “7 atiigo unde- 1 doare; —De aceia 
Şi. nu vorbi p'alt'de rău, — Spre”: "2 nici odată, 

(pildă: -. Chelălui despre chelie 
Când vei vorbi do mucos . Să nu-i spui vreo istorie; — Şi“ Nici tu să fii urduros,  . : „Cup pleşuvul când vorbeşti» 
„Că nu e mai urit când: cineva -. Tisa „Să nu pomezieşti..— Şi nici, 

- Face pe. îrumos, c că e ponevos, /Să nu râzi de înăgar cum- -va,, 

     
Şi pe cel urit că e aurit. — Altul inv, 4Că poate-l: incaleci_când-v a. 
Trânteşte: cuvântul 'trone. .. pi naată E Totdăiina, 

„Ca cloşea când face clone. /Giura care e'mpuţită, 
Şi so pomeneşte vorbind: .. -  Salţui e nesuferită, — Că dacă 
Frumoasă nor'2) dobândişi . | Mio îmi iniroăsi-a floare 
“Dar se uită cam piezişi?). — Şi că . Dar altuia a putoare. — Şi în scurt, 
După co e neagră, o cheamă şi :  Noi:râdem 'de-unul, doi, 

neagă: .. Şi “patruzeci: râd de noi. — 
„După ce o miută apoi e şi slută, =. .-  [Pentrucă 

, (San: a Na. „este răsur să, naibi cusur, 
" Urit meşter: a, &roit-o, | pe Na] SI |. 

  

. - - 

  

- 1) Vitrai de „lemn (esicăţia lui Pann). A a , ?) Noră. - | PR Ea 
. % Pann serie piaziş. Ce |
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Primăvara ?ntâia oare rozele!): când infloresc?), 
"C'un fir merse la 'mpăratul grădinaru 'mpărătese 
Care cu plicere “multă 'n- mâna, sa'cum l-a luat 
Tot d'odati fără veste la un deget l-a 'nţepat, 
„Şi întâia sa, plăcere 'ce 'asupră'i '0 avea | 
?I s'a 'ntors în, supărare, cu acel gust no privea: . 
"Cum şi către grădinarul zise: — lată un cusur 
Care n'ar fi. cuviinţă ca să'l aibi un răsur; 

„'Tu cam te pricepi la multe măestrii grădinăreşti, 
" S'astă roză ghimpi să n'aibă. n'âi puteă s'o altuicşti ? 

ș; — Ba, se poate, impărate, grădinarul a răspuns. 
Şi grădinăria” are câte un secret ascuns[!).. 
— Nu ştiu, impăratul zise, asta este treaba ta, 
Fă-l ca 'să'i lipsească ghimpii şi un dar vei căpătă. 

Grădinaru dar se duse, puse 'ndată, altui. - 
> Să se prinză şi să crească îndestul se noroi. 

! ". In sfârşit el cu secretuii a văzut c'a izbutit 
"Şi mergând la împăratul: duce un fir îmilorit, 

Care 'n mâna sa luându-l foarte binei-a părut, 
C'a putut să-l altuiască după cum a fost cerut, 
Dar la nas când [el] îl duse, zise .către grădinar: 
— Ce fel? acum văz că n'are cel.mai mic miros măcar ?. 
Griădinarul îi răspunse : — Împărate, să trăieşti, 
Orice lucru firea'şi schimbă când vei stă să-l altuieşti, 

- Şi nimic iar nu se poate ca să n'aibă vreun cusur, 
- * Arbori, plante; flori şi oameni, astfel şi acost răsur, - 

Care or ca ntâi să 'nghimpe şi si fie cu miros,. 
Or nici un miros să n'aibă şi [să] fie no-ghimpos. 

  

Fiecar6 poartă câte un: răvaş în spate... 
Pe al altuia îl. vede şi pe-al stu nu'l vede. 
"Fiecare să ţine mai cuminto. decât altul." 
„Fiecăruia i se pare că copilul stiu e mai frumos, 

: m [dar fi cât de urâcios. — Şi 
„Ce e frumos poartă şi ponos. 

Fiecare trage spuză pe turta lui. 
Lesne-a judeci pe altul. — Că . 
Nu te pricepi să împarţi un pai la doi boi. — Şi că 

| Cu ce dascăl lăcuieşte A . 
i Aşa carto-alcătuieşte. — Aşa e lumea asta: 
Râde om de om şi dracu de toţi. 
Dracu râde de porumbe nicgre şi pe sine nu se vede, 
Ga lumii numai pământul o astupă. 7 : 
fiecare se leagă unde] doare.: -. | 

A 

i) Pann scrie: «roazelo». - 
2) îmfloresc. Ea a, i 
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Povestea vorbii . 

Spun « c'a fost odată! un crai. oare-care 
EL avea din firo un nas foarte marei. 
Şi îşi vedeă bine cusurul ce arc: Ea 
Dar tot; gândcă 1)'cum că poato i se pare e. 
Supuşii. şi alţii, pe] care-i întrebasc, 
Că îi şade .bine îl încredințase. 
Căci cine 'ndrăzneşte la unul mai mare 

_Să'i spuo de față cusurul co'l are? 
Tot pe acea vreme şin acea cotate 
Eră. ş'o cocoană eheboasă în spate. 
Co o. amiăgise lingăii să crează! 

"Că ea e în lume cea dintâie rază, 
Gu poezii, versuri o încorunase 
Ş'a se incă zână o. infumurase. 
Aceasta se' duse la “craiul odată, 
Cu alt; oare-cine având judecată. . 
Şi „văzând că craiul hatâr ci nu-i face 
Să vorbească 'n parte-i după cum: îi place,: 
Prerumpând cuvântul zise cu mirare: 
— Va-a-ai de mine ce [imai] nas ai” maro, 
Pe craiul cu astă vorbă îl împunse 
Dar deocamdată nimic nu răspunse, 
Ea însă părându'i că nu auzise: 
Între alte vorbe iară îi mai zise, 
Craiul şi .acoasta-a ?nghiţi cu noduri 
Ea nu încetă_însă: de ai da iar | bolduri; 
Şi. mai zise iarăşi : > Oo-ciudăt; îmi pare! 
N'am mai văzut încti astfel do nas. mare! 
So inăspri Craiul şi zise: — Cocoană! 
Ştii că eşti cu totul: “ciudată persoană ! 

Go îmi tot spui mie că-mi o nasul mare 
“Şi nu-ţi vezi cocoaşa ce-o porţi în spinare? 

 Gusural cel nare nu ţi-l simţi din spate 
Şi judeci p'al altui, el ţi- e greutate, 

„Plecând ea să meargă şi cşind în tindă, 
Zico craiul iară, privind în oglindă ; 
—:Nu a fost minciună ce a zis neştine 
Ci greu se „cunoaşte cineva pe sine ! 

Da Aa 

!



= 

  

  

„A vorbi se pomeneşte. — Şi trân- 
us [teşte' vorba, 

Hodorone, tronc, ca o roată . '- 
'De la o moară stricată. — Şi. 
Tot înşiri la. gogoşi 

 Spuind “despre moşi' 
„. Vorbeşte neisprăvite, . -. N 

- La "nşiră-to mărgiărite. —: Adică : 
„Să ni se arate va. mpi 
” Că ar fi ştiind ceva. 

PE 

— Datise 
NEA [cunoaşte 

: Omul prost din vorbuliţă - Ş 
"Şi nuca din uşurinţă. -— Pentrucă, 
Judecataii e oloagi »- 
Că-i lipseşte ?n 'cap'o doagă. - 

„. Om în .trupldestul de mare . 
"Şi minte de copil are. -. *: 

Ştio vorbe să îndruge | . | 
„ Parcă tot la ţâță suge... 

, 

păroşi. = Şi 

  

Povestea vorbii . ,: - .: 

  

10 7 ASTON PANN , 

, - Pa Ma i a ÎN a , _ IEI 

0174 A9SRIe Redanţi sam copilăroşi «+ 
. Pomul s6' cunoaşte. din roadă... „+ Ştie, ca calul prost... ...: 
„Şi, omul. din mintea neroadă:. —.: “Să ia_hamul de rost.: | DADA - . ari == EEE 2. n ICă el, sI bătut la căp i 
“Nici. in cap ce nu-ţi pocnăşte.. _.* “Roemai. ca: un ape . a. 

„Ştie. sfătuiri să dea... + - -: 
„+ Cât ştie şi baba mea... _! 
Ar vrea să facă şi e]. -.... 
Dar nu ştie în ce fel. -* .-.-- 

„-: Şi el rosti de se plăti, --—*Po- 
Sa „vestea -ăluia : 

“Zile înşirate, fire 
- Pânză rău ţeșută, şi vreme picr- 
e (dută 
S'o lovi 'nu s'%o lovi, '-... 

„„Na ţie frântă că ţi-am dres'e..” 
": Unde chioreşte şi unde loveşte... 
Cel copilăros totdeauna, - - 

„Gândeşte în mintea-i adâncă, 
Numai el pâine mănâncă, - 

“ Şi/ alţii mănâncă 'paio 
Ca, vitele; din copaie. — Dar însă, 
Vorba "n colţuri şi rotundă... > 

.- 

-. “Fără cercuri se înfundă.  :: - 

| R 
i - - a. 

Doi precupeţi. tineri se 'ntovărăşiră 
De „- "Şi după negoţu-şi prin ţară-ieşiră, . , 
Dă ” * Colindând prin sate în lunga lor calo: 
pa 7 Odată ?mserară la un saţ -p'o vale,. 

"Şi să mâie” noapte: [a] 
i „Da o casă care le-ăn părut inai bună: » 

Undo n bătătură 16 eşi: ?nainte 

au tras împreună. * , 

încureate,i: 

  

A at Un bătrân de treabă şi foarte de cinste. , 
Pa i Îi "primi bine, ii-băgă în casă, ps i 

” a Și ei cerură întâi şiintâi masă, ji A 
sn Zicânduri : Tătuţă ! sântem- flămânzi tare, * - 

Fă bine 'ngrijeşte de cova mâncare, . . a 
"+ Bătrânul zise:.-— Şedeţi, fiţi în pace, .:.: 

„= “Că despre-mâncare. vom face „ce om face; 
me Până când dar masa.moşul să le puie, îi 

s . x - -
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“De: Vr'ă. j veste, i nouă “întegăbit's sii spuie- | 
* Vorbind: „una ălta' cu toţir” mpregnă, . ÎN e 
Ca. şi unii alţii cândva când s'adună: - 

i Eşind din:oi ninul: afară la” treabă E 
, - Moşul: găsind: vrerao pe. cel-l'alt; întreabă, 

A “Vicându-i: =  Jupâne! voi fraţi snnteţi poatd, 
„Că, vă văz prea. bine -seminând la toate? 

, "Tovariişu-i zise, cu scârbă într! insul; | o | 
a Aşt n'aş mai vrea frate si am şi 'ca. dânsul, E a 
„n Cătatât doar are, chip: şi - trup. ca Gmul: 

a -D oți să-i dai “paie ca şi la .tot boul. 
“Vorbind ei soseşte: cpl eşit afară” . | 

| „Si îndată vorba între, ei: Schimbari. a 
3 Putin dacă-tuece şi acestlălt ese, . i. bi a 

“Moşul iarăşi care curios fusese, -. . 
_ Asemeni facestui face întrebare, - - ps ” 
— Jupâne! zicându-i, fraţi sânteţi. îmi pare,” | 
Că seminaţi, uite, la chip cu - "ntregime, ae -. 

„ Potriviţi întocma şi 'la. înălțime, .. - a : | 
Ş'acest iar răspunse: -— Ai greşală, tată, : Ra 
Să-mi fie -el frate -n'aşi vrea nici odată; e ” ! 
"Că o.măgar mare,: care "nu mai simte, . a 
„Să-i pui, “să. mănânce > tiirâţe mainte,, i ” 

  

    

  

    

  

-r . . a 
. . - ! 

- Auzind bătrânul aceste cavinte, N 
„ Cătr& anul: altul ne-dându'şi. oi. cinste, Aa 
Se scoală îndată caută ol copaie, --: , SR 

„i Merge şi'o umple, până sus cu paie, pi e a i 
Mai îa încă una, se duce cu dânsa, - . a ii 

„* „Apucă şi pune tărâțe întriinsă, -. o. a 
Şi cu amândout intrând el în casă, : -- : Ă 

.- Lo puse nainte pe pat fără masă. - i - , 
| Ei văzând aceasta, îl întreb d'odată: : | i 
o — De co-ne pui astea înainte, tată? . DI | 

— Poltiţi,: el rispunse, că. vă. dau. cu încă,. i 
„Boăe şi ami igarul: de astea -mănâncă.: .. o ŞI măgari | 
ar ei începută” i ochii să. se privească”. | DAN N a 

Şi unul de:altul “faţă Să-şi,roşască, a 
- “Bătrânii: atuncea gura-şi întremează, ; Da MR 

-* Şi învăţătura astetel. îşi „urmează i i 
î: Vicând: —, Copii tineri! rău să nu vă pară, Ce 

i. DE această glumă GEO fac îstă-seară, îi 
- Ci cât are omul în lume viaţă .- 

| „Tot. mereu: învaţă 2): şi nu-se învaţă, N 
Şi voi de aceasta! axeţi trebâinţă, ÎI RE - 
_ „Numai d6 „aţi luă-o cu bunăvoință. i 7 
"De.şi nu's atâta înţelept, 'cu mite, - : 

IN 

a 

  

  
- , , vs... .. 

1) La Pann conscevent: îmvaţă.. +: : o 7. 
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Dar tot pot a zice 'donă, trei cuvinte. - 
De 'sânteţi tovarăşi ori fraţi, cu n'am treabă,- 
_Cum vreţi puteţi zice la cine vă 'ntreabă,- - 

Cinstea cu ocara nu pot fi ”npreună; NE a 
" Cinosişi defairat contovărăşia) OT 

„Atunci luând moşul copiile date 

D 

  

De cât zic, e bine că omul vr'odată . .- 
P'alt să nu defaime, să-i puie vr'opată, - „£ o Şi mai mult p'acela cară-l însoţeşte d i Sau alt-fel cu dânsu 'mpreună trăieşte... 0. Că cine-i de treabă cu prost nu sadună, : .: a 

Işi arătă însuşi necuvioşia; | . a Ş MOCUVIO e Ci fieştecaro_c cin. se 'hzoţezțe  - . Ca el prin_urmare Iiaea-l_prețuiestor - : A”TIHDlA pe sine mai bun- si, se facă, : . 
Defăimând pe altul, nu poate să placă E Că e o, zicală mai de toți vorbiti: 
Omul la om trage şi vita la vită, E 

4
 

Le puse 'nainte pâine şi bucate, _ş 
Şi îi cinsti bine după cuviinţă. | Yăcându'i el ast-fel greşala să'şi simţă,. e Cari cât trăiră tot îl pomeniră - Şi aceasta înşişi ci o povestiră, - 

  

- - . ă . e. . «. 

- Despre vorbire 

Imbucătura mare: să "nghiţi ) i i "Şi vorba mare să nu o zici /— De şi Dă Imbucătura cea mare -i N 
„Se "'nghito cu 'nocare. — Căci 
"*Vorbele celor mari sunt ca zmochinele de dulci N „ar vorbele celor mici sună ca: nişte nuci a a Zice .un înţelept: . A i Sau-taci, „sau zi cova:mai bun de cât tăcerea! — Şi Daci vreil) să trăieşti liniştit, să nu vezi, să n'auzi, să taci, - Vorba'şi: aro: şi ca-vremca ETA Ta lar nu să o trânteşti 'când vei. a | | După proverbul tărcese : i Sioileesem sioz olur, zioilemeesem dert o lur, — Adică: . „De voi zice vorbă-săi face, de nu voi zice venin se face, — , - . | SI [Şi cum zico Românul: -- „Dimbavaeii_este_lurigă „ 

” Dar la, coada'şi tot n'aj ung) —Şi iarăşi Sarea-i buni la hiertură; - 
3 . 

  

) Pann: ze, i a î
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Intr'un oraş oare care, 

"Insă nu peste "măsură — Că 

Parcă so puno-la cioarbă . - N 

Unde este 'vorbă multă, - 
Acolo e treabă scurtă 1) — "Totdeauna 
Cine are limbuţia,. - 
IE. mai rea decât beţia. — Unul ca acela, 

Una într'alta tot să soarbă, - 
Astfel nu-ţi dă pas de vorbă. ' 
Până-şi găseşte să-i zică, 
Stăi că nu-ţi e gura chioară, , Pine rândul ] m « Ţine rândul ca la moară. , . 
Aici la râşniță nu e, . - " 

- sa . i . ” . Caţe, când' o: îreâ să puio — Limbutul 
„îs N'are! cine si-l asculte 

"ȘI el spune 'ndrugă multe, —:Şi 
-Silă de vorbă işi fake, + 
Tot să .troncăneascii-i place. — Parcă 
A Mâncăt picioare” d0- pănă) îi . 
ŞI-L tot _râcâe_la_inimă._—De acea. | 
Săracul n'are nici hainii, - a 
Nici la inimi vr'o taină ; — 'Lotdeauna ” 
Vorbele cele ferite - 
În piaţă 2 sin moari's vorbite. !- 

I N 

  

Vorba ăluia 

Aci şi eu ca lumea toată: 
Ca şi Bucureştiul de mare,. -.. Intr'o zi umblând prin gloată, 
Unde lumea în piaţ eso 
Şi "ncoaci încolo să ţese 

Şi de sănătăţi sti 'ntreabă, 

  

„1) Nota lui Pann: puţină. 

S'aseultând cum vorbeau unii 
leu glasuri mari ca nebunii, Pintro cei ce vând producte. Văzui doi inşi se 'ntâlniră 

Şi fel de feluri de îructe, „Şi cu zâmbet so opriră, 
Unde răsună haznale, 3): - Căciulile îşi luară: 

„rântindu-so pe tablale.. : * ., Şi astfel so:salutară: 
Unde unii iau. dau, număr, „— Bună ziua, măi Ne-avero! 
Alţii încarcă, braţ, mâini, umăr, — Ii mulţămesc, dragă vere, - 
Unde glasuri şi guri multe” - — Ce mai făci, cum îţi mai pasă Nu stau să so mai asculte, .: -Sunt toţi sănătoşi p'acasă? .. Vorbind or ce'n gura mare — Tari, mari Ne-avere ca piatră, Altul de ei habar n'are. : 7 NMănânc Genuşe-po-vatră. . Undp mulţi case'guri de geabi — Dar tu mire, dragi Vere, . 

- Ai de mâncare, de boro? 

2) Pann: piaţ. |» Da Sa 
3) Pann: haznalele. îi Me E ă



  

Cum o 'duci cu sărăcia ? 
"Ce-ţi mai faco calicia 2 
— Sănătos, voinic Sunt, ver 

” Şi trăese după putere, 
De sărăcie nu-mi pasă . 
Că (şade supt: pat acasă, / 
A UT Şactun CTOGEş 5, = 

"Ce-o vrea Dumnezev,, sporeşte: 
i de multă datorie : 

Umblu. beat „de bucurie: 
Z Ba'ca.să zici, măi Ne-aver 

„Vesel eşti, or am părere ? -. 
„2 — Dar or nu vezi? ce pustic ? 

“'Tu'o-să mori în prostie, . : 4 - - 
Apoi, te uită la faţă - - 

"Şi mă 'ntreabă de: viaţă, 
-.— Ba te văz cu faţa: vie, 

Şi de. deochi să nu-ţi fie,': 
+“ Eşti la «piele _ca curcanul: | 

Galben de ras, ca Sofranul.. 
Dar: ce mănânci de- -ţi e bina 
„Pestii numai_0$. şi” vine ? 2 

Ce bucată îţi prăeşte ai 
Aşa de te 'ngălbeneşto: iri 
— Şi asta mi întrebi * încă, :- 
"Nu ştii omul ce mănâncă ? . 

   

  

   

   
     

      

a ” i . LI) 
  

   4 bălnibsiă ie dastu, var! Die 
„Aa —ajătis_ într-o slăbire” 
be AS ate nu- -şi poate_veni'n_fire.//? . 

Şi” dintr'astă, cum să vede, ED 
li. Spuiur, dreptul de m'ai cyede, 
«De când "n'am văzut; paraua .-- 
I -am uitat, cum” e turauă. A 
— 'Tpiu! la dracu. pentr'o pungă 

"Pinuşi un ccasvorbă lungă - 
„.» Aci în mijloe de cale; . - : 

e, . Nu'intrăm colea în -vale' D, 
"Tia: accea ospătărie: . -* | 

2. Unde.pe. perete” serie: =: îi 
«Azi bem. şi mâncăm n. bucâte ai 

„. Pe. parale: peşin dată, 7 
Si mâinâ: fără “cârtgal— 

    

    
Dai -: Ospătăra pe. cicăleală i i.       “Astfel; zicând, se'nbiară IT 

Şase. ospătă intrâră, 
"Mă făcui şi cu cu treabă - A 

- Şi “ntrai după. ci”in. grabă, | 
2: văz ce-o să se urmeze ..: ha 

i ” Si'cum o-să ospeteze. -* .: 
*  «Sezând dar'eu deoparte, ... 

d 

o -- Şi ascultând. de departe 
“Văz, ci“după- ce cerură --: - 

— Negreşit, nici fân, nici paâ,e: :-Mâneare şi. băutură 
Nici bea. apă din copae: 

— Ba, ba Vere, mă cam iartă 
„ Căinu “ţi-e fasole hiartă; * 

- Eu'am mâncat, ce să chiamă, 
Un mezelic de pastramă, 
Cu un duimicat 'de pâine, * i 
De. sunt patru zile mâine, 

us Si se săturiră bine: 
Ci mămăligă cu ceapă .. E 

" Ş'un ciuş [Sau]: “doui cu apă: -.. 
be toate; cum. se“ cuiiine, > -“ 
“Au.venit să-i socotească 1: | 

po "* Ospăţul ca să-şi plătească. a 
-Ne-averea, se scoală” ndată,.. - 

“Şi pe perete arată, E 
“icând.: — Domnule, azi serie: 

: Ca să bem „po.datorie, 
„Find că erl fas anul ! 

". Şi nite_pe loc mă date. - pi - De „când_trânţii e colea bea) 
" La_o_pustie e_sete, .: îi 
Nu faci tu vre'un fleac' ds: cinste, Şi, te-ai „mulţuniit: de mine;/ 
Că să-mi ud măc măcar -un dinte? 

+ 7 Bucuros, cu Sie but) 
"Dar în Băzanar nu suni, 

„Că croitorul, Orezul 
“Mi l-a cusut cu temeiul, 
Sau, spart pân' la: sipttmâna 
“Făr'să bag într'i înşii mâna, 

„„Punga care, n'0 am iară, 
TIT 

    

ID Pann scrie căile. 

„+. Desţi plătii cum s6 cuvine ;: 

s— Domnule, birtaşul zise, . 
N'ai. înţeles.cele 'scrise, * .:: : - 

i “Ia mai citeşte odată .. 
' Şi. vezi „zice şazi cu plată 
„Şi iar. ea-eri mai. la vale . - . 
Că, mâine fără: parale? . 

-— Jupâne zice Ne-averea, 
II Zi or cum "ţi-o fi plăcerea; 
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| - , . | Ri E . 
Si sporeşte cât de multe. _. .'IE.nou făcut chiar acuma, - 
„_:“Cui.o. vrea să to asculte, - : * + Ia să încep şi ascultă | 
„Nu trebuia simi scrii mic î. . -Cănu e cu vorbă multă, . | 

Vorbe cu: iconomie, i > Aşa el -tuşi d'odată . 
„Că fio'câre cap nare . - Şi ncâpiă. să cânte: 'ndată: - 
"Cal dumitale de. mare, «Toată vara: fără treabă + E 

„Să judece cele scrise, : - 1; + O pierdui, ca un. nerod, i 
, Că sunt după curm'zici, zise, '- Câţi umblă "mhăitaţi de igeabă 
“Ci pe şleau le înţelege, ”. . Eu eram cu ei po-pod. - | 

Fără să le mai doslege. . “Dacă mi se făcei foame,. - . 
Jacă eu „unul sunt care -. - Eu la masă mă duceam,. | a 

„. N'am înţeles ce tâle'are, -* - Della supă ,pin'la poamo :: 
1 „De aceia, nici i'am vină, -- . Inchinam şi chef: cca. 
-.* Dumneata eşti de pricină “Câte Dasno firoscoşii, dr 

De venii fir” de parale: . ,  - Undevă spuncâ m vileag, A 
„* După serisurile tale. cp . = Şi'cu ca năbidăioşii - i Ă - 
„_ O*'mi' este urit, nu'mi vine, o „„Alorgzaim S'ascult, cu 'drag; E 

2 Să „port parale la mine, .::. Dacă, mi se! făceă foame, ete. 
„*» Ba nici acasă în ladă ., *. — : Imi plăeâă la cântecele . E - 

> Nwmi “plac bani să_văz.. grămadă, "Să ascult, când auzeamș * 
"Ca şi acum, bunioară + -! --'Frunză verde trei lalele, 

Nu e în ea para 'chioară; . „Alţi cântau, cu chiuiam. 
Dar cântecul dumitale, „Dacă mi se făceă. foame, ete, 

„ Fiind că cere parale, .:  - , "Nu'mi vencă. şi şez în casă, -.-. 
Şi cu iar de o cam dată - "Nici de lucru si m "apuc, ” 

'i-oi cântă ceva drept plată. „= “Lumea unde sta, mai: deasă 
— Ce spui? birtaşul îi zise, - „Mă grăbeam iar să mă due, . - 

, Strigând: (cum se necăjise)- . . Dacă mi se ficeă foame, ete. Ă 
„Să'mi cânţi cântece pe plată? . Câţi-va bani c'aveam în lâdă 
„Bani, că te mcaier îndată; „Săi păstrez nu mai: gândeam, 
Eu am dat bani pe bucate, - “Tot luam. des din, orămadă, . î 
“Nimeni nu'mi dă pe cântate, Chelţuiam, galant eram. Ma 

- Haide, zic, parale scoate, -! „Carne —Cumpăram. şi poame 
* De nu, te despoi de toate. :! * : * Şi-acasă le duceam, . | 
Ne-averea sfecli de frică. - - o Dacă mi. so făceă foame : 
Gânăi, hai, îl ia de chică, ; Beam mâncam şi chet făceam.. 

„ Şi înccpu'cu binişorul _-+ 1. Vromo bună „pe cât fuse Ă 
Să moae pe negustorul, -. :  Eu'la iarnă n'am gânâit; ” 
Zicând: — Japâne, mă iartă, , , Când. din pungă tot se duse, 

- Aici nu- încape ceartă, : :: . - Ilacă şi ea a: sosit, 
N'am „plecat. pe. uşe_afară a Dacă mi se” [ace foams - ' 
Ca să mă ici la ocară; o * Privese: masa când, mă duc, 
Stai, aicie întoiălă, - „1... Nu e supă nu o []. -poame, . 
Noi să facem o. tocmeală, - „ "N'am” odată 'să înbuc. 2 ! 

- Săţi cânt, şi dacă nu'ţi place” „_- Es pe poduri, viu acasă, 
- Atunci fă'mi or ce'mi vei face, : ' Văz- că şi afară-i frig, 

: Iar de'ţi .va fi pe plăcere Niue pâine, nu e masă, + 
“Atunci n'ai nimic: ami cere; - .î. N'am co să fierb, ce să frig. E 
Am un cântec s'auzi numa, Aaa Nevasta acum îmi strigă: 
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_— Bărbate, lemne, mălai, - -: Binişor cu două deşte 
- Prunoii : — Pâine, mămăligă, „" -Cântând vorbele acoste: 
Îmi zbier toți si, mi fac alai. = Deşchide-to punguliţă, . 

aa - Cască draga ta guriţă,, 
- RE o Răsună frumos din corde . 

Sfârşind cântecul Ne-averea, . Ale talo dulci acorde: -+ 

  

Întreabă să'şi dea părerea .1 . Şi scoate acele glăsuri! 
De i-a plăcut cântecelul, . Soprani, secunde” şi basuri, 
Iar de nu, să-i schimbe ielul. - Birtaşului cum îi place 
Birtaşul îi, zise iară : - Ca cu mine să, se' npace. 
— Bani, bani şi. curând afară, A EI încă nu isprăvise, 
De cântece nu'mi pasă niie, : Dar birtaşul sărind, zise:. 
Plăteşte'mi cu omenie, - — Ha vezi ; ăst cântec îmi place, 
Iar de nu, eşi cu nocinste, _ Ăsta. pentru mine face, 
Ai înţeles de envinte? ME “Dar nu d'ale pierde-vară,. 
Scoate colea pungulița, *- Firai. cu el de ocară; -. 

" Fă-o să-şi caşce guriţa, ". La aste vorbe No-averea, 
Să verse din gât dulci glasuri Sare îndată 'cu Verea. 
Soprani, secunde şi basuri!) Ş'apucă pe uşc-afară 
Să vezi cum „mă'npaci .cu ele, : . ficând: — No plătirmm. dară. 
lar nu cu seci cântecele. -- : Este o zicală, 
Ne-averea nu zăboveşte; : - “Boul se leagă de coarne şi omul 
a punga .ş'o deseroeşte- LT [de limbă, 

. , Și 3 

Despre vorbire iarăşi 

Din vorbă în vorbă, vorbă se deschide. . o | - 
Din_vorbă_în in vorbă eso adevirul, pa a 
Din_xorbă_se so făco ] faptă şi din fapt 
Cuvântul o ca ca vânt: nu si ajunge e cu armiăsarul, nici cu Ogarul. 
De multe ori limba, taie mâi mult decât sabia. 
Limba _oase. nare. şi oase -sfărâmă. — De aceia, . . 
Pune-ţi frâu la gură și lacăt la inimă, — — Cici 
Gardul_ are ochi şi zidul urechi. 
Vorba, rea. se duce” ca glonţul. 
Ce să naşte. p intuneric * trobue! să se vază la lumină. 
Şi boulare limbii iâr6 dar ; nu, “poâte să vorbească; — -Do aceia 
Paci să- ţi fie casa casă şi masa, masă. - 

, „Glumele săţi fie_ca sarea "n „bucate. Ca să nu ţi zică cineva: 
Vorbe bung dar r „mesărate, - : 
Nu e meşteşug a găti mâncare, ci e meşteşug ao; potrivi. din sare. 
Limba, indulceşte, Limba amăreşte, | 
Cu râma, mică se prinde peştele mare, . " V orba dulce mult aduce. 

  

e. 

  

  

N . . . x 

1) Subţiri, de mijloc şi groase. (N. lui Pann):
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Anton Pann. Val, IT. - 

“Povestea vorbii 
  

N - Doi călători într7o vreme merindelo isprăvind 
Şi lângă un sat p'o vale cu caii lor. poposind, 
Zise unul: — 'Ta şezi vero şi mai ia seama de cai: 
Că cu mă duc acea casă si cer o pâine încai. 
Căi dWalde alto bucate crez că aici nu săsim. 
Ci cu ce vom putei astăzi; să şedem şi să prânzim 
Mergând el, vede muerea în mâini cu un făcăleţ . 
Stând, judecându'şi birbatul cu răstiri, cu grai someţ: 
Iar Dărbatu'i se vârâse pe sub” pat de frica ei i 
Şi se bocea cu glas mare ca pruncii cei mititei, : Călătorul de Ja uşă această scenă privind, 
Intre multa lui mirare ziso-muorii arăind : 
— Ucigă-te crucea drace! (şi se închină mereu), 
Ia stăi femee, aşteaptă, ce faci pentru Dumnezeu ! 
Cum poţi tu săţi baţi bărbatul? Oac e el, vacă, fap, Au nu ştii că el iţi este dat ţie să'ţi fio cap? - — “Toema d'aceia, ca' zise, domi voi bate capul eu 

„Cui co'i.pasi? Că pociu face ce voi vrea cu capul meu : - De'l voi lovi de perete, or de vre un bolovan, A 
La aceasta n'aro treabă să mă judece Nan, Bran; 
Dar tu ce cauţi aicea, ia cară-te din %st loc, 
C'apoi încare făcălețul: în spinarea ta pe loc. 
— Am venit, el îi răspunse, ca să te rog de ceva 
Să ne dai turtă, or pâine, de vei fi având cumva, 
Că am isprăvit merindea ce o aveam pentru *drum,,. Nici aţă n'am tras prin gură do aseară pân'acum. 
— Piei d'aci, zise muerea ; dacă ai fost cerşetor, 
Ce-ai venit la casa mea să to faci judecător ? 
Şi cu zicorea aceasta asupra'i se repezi | 
Ca să-l facă mai cu poftă în acea zi a prânzi, 
Care de nu fugei 'ndată, precum venea ca să dea, 
Vr'o câteva ficăleţe în Spinare'i grimădea. 
Ducându-se el îri fugă şi la cel-lalt ajungând 
Câte i se întâmplase le spuse toate pe rând: 
Jar tovarăşul stu râse şi'i zise: — Geaba, trăeşti !" 
Nu ştii să to porţi, frăţie, cu firilo omeneşti : 
Şi cu tino mor de foame! Dar şezi tu eu să ină duc, 
Şi să vezi acum îndată bucate cum îţi aduc, 
După ce zise el astfel plecă, ş'acolo mersând 
Giisi pe mucrea încă pe birbatu'şi judecând, 
Stând el şi privind din uşă ziso: — Ba prea bine zău! Eşti bună de-l laşi să plângă şi'ngidui săţi stea buzitu, Dar, nu ca la satul nostru, când îl vede sub pat tras 
i”! îmboldeşte şi'l bate pănă nu' mai scoate glas: 
Ba încă îi porunceşte şi îi zice hotări   
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Să-i cânte şi cocoşeste cum stă colo: vârit, | . 
Cum îl auzi muerea lăsă acel făcăleţ 
Şi 'ncepu s%l imboldească cu un băț mai lunguleţ; 
Dând şi strigând către dânsul: — Dar nu taci mă, n'auzi tu! 
— Nu tac îă, nu, el răspunse, câtre ceia ce'l bătu, 
Că nu-s muere ca tine, ci-s inimă de voinic! 
Bate-miă or cât îţi place că asta eu tot o zic. 
— Jartă-l, îi zise streinul, e sărmanul nătărău ! 
Nu ştii că este o vorbă, de giaba baţi fierul rău! 

„Tu.îi zici rasă, el, tunsă, şi nici odată nu poţi 
Prostia cea, din niseare din capul lui să o scoţi. 
Po când zicea el aceasta, femeia stând: ş'ascultând, 
“Se "ntoarce către bărbatu'i şiii zise cu cuvânt blând: 
'— Ai văzut tu om do treabă, cu minte şi înţelept? 
Ai auzit vorbe bune? Asculţi cum judecă drept? 
De ce nu avusei, Doamne, parte d'asttel de birbat! 
Să mă las el să mă bată, iar nu eu să stau să'l bat; - 
Văzând streinul acuma că femeia s'a "mblânzit . - 
Socoti că este vremea să'şi capete de prânzit. 
Şii zise; — 'Te-aşi rugă, dragă, de "ţi so. 'ntâmpli cumva 
Vr'o bucăţică de pâine, or 'turtă or altceva, .- 
Săţi faci pomană cu ninc, că şaseară n'am cinat, 
Am avut ceva merinde dar cu drumul s'au mâncat, 
— Bucuros, ea îi răspunse; şi scoase turta pe loc, 
Ii dete tot de odată şi friptura de po foc; - 
— Do vei, urmă ea ai zice, aici să şezi să prânzeşti.  . S 
Iţi dau “lapte dulce, acru şi smântână de pofteşti. 
— Ba, ba destul, el îi zise, şi îţi foarte mulţumesc, , 
"Calu'mi este la pişune ş'acolo merg st prânzese, 
Aşa el: de la femeie. prânzuleţul câștigând 
Şi la tovarăşul care îl adăstă!) ajungând,  —- 
— Iacă prietino, zise, dacă ştii cum să te porţi.) | „Ă 
Bucăţier”eIr”din gura lupului poţi să o scoţi, /. i 

! 2 — De aceiâ zice: 7- 
Cu o lingură de miere mai multe muşte prinzi de cât cu o butie. 
IE , ! - [de oţet. 
Nu te amestecă nepoltit în vorba?) altora. — Că: - 

- Nepottitul scaun. n'are. | | e 
"Unde nuţţi fierbe oala” nu'ţi bigă lingura. .  - 
„Nu te amestecă ca mărarul în' toate-băcătele. 
„De multe-ori gluma înjuri iu = Și 
Gura, aduce ura. : : - 
Nu vorbi pe dintregul ca baba chioară, că so găseşte vre-unul 
De'ţi umflă ceafa de pumni şi spatele de ciomego. — Şi * * 
Pân' la impăratul rabzi încăeratul — Ş'apoi - . 
Bătaia şi ocara nu se întore nici odată. - ” 

s 

  

D Ed. Bibl. p. toţi: ușteptă. SI | 
2) Ed. amintită: ciorba. . E e:
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Şarpele până nu'l calci pe coadă nu să'ntoarce să te muşte, Furnica cât e de mică şi tot daci o călei po picior capul îşi ridică , - Îşi to pişcă, — Insă Să vorbească şi nea Chilom că şi el e on. — Dar : - “Toată pasărea pe limba cei piere. o | 

———————— 
+ 

Povestea, Vorbii 

  

O slugă flecară pe unde slujise 
Toţi tot'il bătuse şi tot il g%onise, 
Încât dintr'aceasta prea rău ajunsese, 

" Hainele pe dânsul toate se rupsese, 
Un negustor astfel portul prost văzându'i, 
Odată 'ntâlnindu'l "l-a 'ntrebat zicândăii, a — Co o fi pricina de nui merge bine? 
Că eu te ştiu încă de copil pe tine, 
Beţiv, curvar nu eşti, cărţi nu joci, îmi pare 
Cum putuşi ajunge ?n aşa proastă stare? 
De ce nuţţi vâri capul la vr'un om de treabă 
Şi tot umbli razna pe drumuri de geabă? 
— Jupâne, el. zise, nu 'hi-e alta vina, 
Decât căci spui dreptul e toată pricina, 
Minciuna nu'mi place, vorbesc adevirul, 
D'aceia or unde mă 'pisez ca mărul 
Şi mă dau îndată po poartă afară 
De nwmi găsesc locul şi pacea în ţară, „- 
li zise lui omul, auzind aceste: | 
— Că spui adevărul nici un rău nu este, 
Aşa slugă mia chiar îmi trebueşto: 
Şi de vei d'acuma vin' de te tocmeșşte. . 
Șe tocmiră 'ndată şi se învoiră, 
În două trei vorbe zapis întiriră, 
Deci îl luă omul ca să'l procopsească 
Şi plecă cu dânsul ca să târguiască, R 
Cumpără, îi dete un codru, slănină 
Şi într'o hârtie puţină fină, E 
Zicându'i: — Na. du-le acoste acasă! 
Şi zi să gătească cova pentru masă, 
EL dacă se duse la a sa ștăpână, i 
Se uită la dânsa dânduci-le în mâni - „ 
Şi văzând că cati cam pieziş din fire - _-,. 
Incepi siă'i zică ei şi să se mire: * : 
— Aoleo! cum cauţi chiar ca:o găină 

a 
(1 Şirul întreg defectuos în ed. Bibl. p. toţi. 
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C'un ochiu la făină ş'altul la slănină! . 
Ea cum îl aude luând furca sare „- 

Şi încarcă bine cu ea pe spinare, - 
_ Strigând: — Auzi vorbă! auzi fleac odată! 
:. "Poema un' ca tin6 de mine joc să'şi bată? 

Afară! afară! slugă blestemată, 
Si nu'mi calci în curte, căţi sparg capumndată. 

E 

"EI fugind pe poartă, în drum se opreşte. 
- Jacă şi stăpânul său îl întâlneşte, 

- Îl întreabă: — Ce e? — Că "l-a gonit, zise, 
Scărpinându'şi locul unde îl lovise. | 
— Dar din ce pricină? stăpânul întreabi, 
Pe bună dreptate, or aşa de geabă? 
— Viz ev, el răspunse, e cum se vorbeşte: 

„Cine spune dreptul, loe nu'şi mai găseşte, 
Auzind stăpânul din ce i-a fost plânsul - 

“ Incepu să zică astfel către dânsul: 
„î— Ba nu'ţi e, sărmane, nimenea de vină, 

Ci guraţi ilecară este de pricină; 
_Să spui adevărul alta se'nţelege, 
Nu de unul ş'altul omul să se ldge; 
Gura ta te bate ş'o să te mai bată, 

„Dacă ea îţi este llecară odatii. 
  

4 

Omăil care e [lecaF N 
Troncăneşte ca un car. 
Il auzi numai: 
Hodorog trone vorba 'ndată, 
Ca moara când e stricată. — EI, 
Pentru'un şoarece se'noadă 
“Şi jură că n'are coadă. — Şi 
Incornorează ţânţarul - 
De “ţi-l face cât măgarul, — Șau 
Vei, nu vei, el cu d'asila 
Face musca cât cămila. — Şi: 
Purecile când îi place 
Cât un elefant îl face!). — Dar însă 

'“Cu minciuna or prânzeşti or 
ÎN . [cinezi, 

Pe amândonă'nu le inchelbezi. — 
[Căci 

  

„* Despre minciuni şi flecării 

- 
“Vremea cu încetul poate -. 
Să le descopere toate. —-Şi mai 

[vârtos 
Minciuna şi ea pe unde se trece. 
Povestea; ăluia: 
Umblă la grădinar castraveți 

- [să vânză, 

Şi lui de dânşii îi oste acră rânza. 
Minciuna ca glonţul în apă 
- [se afundă 
Şi îndată ca frunza ese'n undă. — 

[Şi 
Suliţa ori şi unde 
“Nu se poate ascunde, — Dar însă 
Mincinos pe mincinos nu poate 

[inşelă, 

Li 

y 

1) Fildiş; turcește. însă se zice numai fil, însă nu şi diş, căci diș Ya. 
să zică dinte, de aceea şi-i zic pieptine de fildiş, adică, pieptene de dinte 
de elefant. (Nota lui Anton Pann, lipseşte din ediţiile mai nouă).



POVESTEA VORBII 

Povestea vorbii 

Un mincinos stând odată zice altui mincinos: 

Că 

Prietine, vezi tu turnul acel "nalt şi luminos? 
Da, acesta îi răspunse; şi iar îl întrobă el: 
Dar vezi tu tocma în vârtu'i cum umblă.un şoriesl? 
Ce mai minciună cu evarne, zise prietenul său, 
cu abia zăresc turnul, necum şoricelul tău; 

Îsi îl auz prea bine cum umbli'm tropot, în -cât 
Pare'ar bubui o toabă ş'ar avea clopot la gât. 
— Te crez, acel îi rispunse văzându-se înfundat 

y “Fiind-că nu'şi găsi omul cu minciuni de inşelat. . ȘI 5 Ş . 
După proverbul ce zice: 
b umblat cât a umblat 
Dar acum i s'a 'nfundat. 

  

- Povestea vorbii 

Un împărat mare ctitre răsărit, 
Care în vechime a fost prea vestit, 
Având moştenire de la moşi strămoşi . 
Un incl în deget din cei mai preţioşi, 
A căruia piatră făcea la minuni, 
“Tămăduia boale, vindecă nebuni, 
D'aceea impăratul purtându'l cu drag. - , 
Şi fiind în toarti puţintel cam larg, 
Jucându'i în deget într'o zi căzi 

- Cine ştie unde şi el nu văzu; 
După een palatu'i cătând obosi 
“Şi nu fu putinţă de loc a'l găsi 
Puse om îndată cu un trâmbiţaş 
Ca să publiceze, strigând prin oraş, 
Cum că împăratul po uliţi umblând 
A perdut inelul, din deget căzând, 
Şi acela care îl va fi gtisit 
Cu "mpărăteşti daruri va fi dăruit, 
Îi va da şi aur-or'cât va voi, 
Şi cu'n palat mare îl va dărui. 
Acestea pristavul po când lo strigă 
Şi lumea s'auză spre el alergă , 
Un cârpaci de cisme prea sărac fiind, 
Care acin piaţă sta 'ntr'un colţ cârpind, 
Şi copii o spuză împrejuru'i stând, 
Precum şi nevasta'i cu dânşii şezând,
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Aşteptau să vie niscai vechituri 
Şi să ia parale după cârpitnri, . 
Ca, să nu mai ţipe, să cumpere pâini, 
Auzind atuncea pre pristav strigând, 
Şi'mprejur copiii de foame plângând, 
Le dete o gură să tacă din plâns. 
Să'nţeleagă : lumea, pentru ce s'a strâns. 
Şi'n urechi sunându-i că publicuese . : 
De inel şi darul cel împărătese, - - 
Începi să strige: — Nu mai publicaţi, 

"Eu îl ştiu inelul, nu'l mai căutaţi. 
Ei cum aud gura'i cu toţii 11 apuc 
Şi la impăratul cu toţii îl duc!. 
Iubita” nevastă ?n urma lor se ia, : 
So roagă să'l lase, zicând, vai de ea! 
— N'ascultaţi la guraii, nu credeţi de el. 
Că nimic nu ştie de acel inel! . 
Ei însă la vorbă'i nici n'au ascultat, 
Ci la împăratul "l-au întăţişat, 
Zicând, că acesta a mărturisit, | 
Precum că inelul el.'l-ar fi găsit; - 
Iar cârpaciul 'care eră cu aceşti, 
— Împărate!" zise, mulți ani să trăeşti, 
Nu că'l ştiu inelul, nici l-am găsit eu, 

” Gil pot ghici numai cu zodiacul meu: 1) 
Să i-l spui anume cine "l-a găsit 

| Din minutu'n. care din deştiu “ţi-a lipsit; 
„ “De.cât nu se poate să ți ghicesc pe loc * 

„. Ci patru-zeci zile cer să'mi dai soroc, 
'Şi pe toată ziua sămi dai şi tain. 2) 
Adică pe lângă pâine, rachiu, vin 

_ Ş'un gâscan pe varză gras, fript la cuptor, 
- Atât d'o-cam-dată iţi cer ajutor, 

Şi'n sorocul care îl orânduese 
„__ Cu încredințare hoţul ţi” ghicesc, 

| Aceste dar cereri caro le-a propus, 
" Porunci 'mpăratul şi'n faptă S'au pus, 

. „_ Rândui pe unul regula păzi 
Sări ducă merticu'n fie-care zi, 

" Şi mergând cârpaciul la bordeiul său 
Incepi nevasta să'] ţie de rău - . 

„ Zicând vai de tine! coţţi veni să laşi . 
Să ţipe de foame bicţii copilaşi ? 

, Să sari ca nebunii în” nevoi si'ncapi, 
"Săţi răpui viaţa şi mormânt să'ţi sapi, 

7 - 

1) Carte de zodii. 
2) Mertic, - Di
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Cin urmă veniră muşterii vr'o trei, 
Având sii'şi cârpească, parale să iei, 

3 +. . . . LE „._” EI, curmându'i vorba: — Ci i-a taci, “i-a zis”: 
Cine ce-o să tragi la cap îi e scris: . . > - . . ? Taci de cârpăcia cu al ei venit, 
Sunt sătul de dânsa, ea m'a 'nbătrânit; ? „De azi înainte nu'mi sună "n urechi . ” 
Ca să'mi câştie pâinea din câr ituri vechi ; . , 3 . » . . . .3 . . e. , Cârpaci nu'mi mai zice, ci zi'mi shicitor, 
C'o să minânci gâşte fripte la cuptor ; 
Ci "m toată viața ari muncit TRGEOU—" 
Ş'un gâsean cu varză n'am. mâncat şi eu. 
Dar cum zisei astăzi că ştiu să ghicesc, 

- Câştigai merticul cel împărătesc: 
Patru-zeci de zile soroe am cerut , 
Să ghicesc inelul care "l-a pierdut, 
Îi tăi ea vorba. — Da ce, nebun eşti? 
Şi do unde naiba ştii tu să ghiceşti ? 
'Tocma pe 'mpăratul S'amăgeşti to pui, 
N'ai gândit că viața o să “ţi-o răpui ? 
— Toemai chiar daceia, îi răspunse el, 
Voi să'mi fie moartea prin acel inel, 
Că ce'mi-e folosul dacă am trăit, . - 
Alt de cât necazuri, ce am dobândit? 
Ca sărac necazuri iartişi o să strâng 
Ştiu că nu voi râde, ci tot o să plâvg : 
De cât s'am viăţi patru-zeci de ani 
Jinduit de toate, ca um fără bani, - ” Patru-zeci de zile mult mai mult plătesc, 
Când vor fi trăite după cum doresc; 
Aşa dar vr'o jalo n'o si am că mor 
Mâncând fripturi grase, ca un ghicitor, - — Si pentr'o mâncare, îj răspunse ea, | p Le Iepezi_de suflet, Jaşi_ dracii să ia? 

;Hentru o friptură pe Dumnezeă Tăşi” 
"Și, fără de mili, pe şti copilaşi 
Să umble -pe..drumuri flămânzind, sărmani; 
Şi să te blesteme cât vor avea ani? 
— Ia lasă, novastă, îi răspunse el, 
Poate se va 'ntoarce roata, în altfel, . 
„Patru-zeci de zile avem la mijloc. 
„Câte nu se schimbi până la soroe? 
Tatăl meu în viaţă când or ce făcea, 
Il auzeam numai că asta "şi zicea: 
«Când va vrea: norocul să'şi întoarcă pasul, . 
Nu aduce anul 'ce aduce ceasul», 
Aşa dar (zic, poate) va da Dumnezeu 
Cumva să'l giisească, şi iacă scap eu. 
Când vorbea cârpaciual cu nevasta. sa
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Şi gândea la gâşte fără a'i păsă, 
Vizirul atuncia prea er'narijat 
Pentru ghicitorul care s'a aflat, 
Căci găsind inelul unul din slujbaşi 
Au putut sil vază şi alţi vro câţivaşi,- 
Mai pe urmă şaltor dacă arătat 

» „Mergând la, vizirul cu toţii "l-au dat; 
Patru-zeci la număr fiind toţi aceşti, 
'Supt vizir ai curţii cei împărăteşti, 
Îndată vizirul la toţi daruri dând 
Îi şi sfătuise, către ei zicând: 
— Să tăceţi ea muţii dintr'acest minut, 

- Cin' văntreabă, ziceţi: «nu ştiu, n'am văzut». 
Pentru că inelul, dupi cum eră, 
Sil mai dea din mână'i nu se îndură, 
D'aceia vizirul eră prea'ngrijat 
Pentru ghicitorul care s'a aflat, 
Nu cumva să spue că acel inel 
Slujbaşii găsindu'l, e ascuns de cl. 
Şi aşa vizirul la întâia zi 

_Rândui dintr'inşii a se repezi |.» 
Un 'slujbaş: d'aceia Vacel ghicitor, 
Săi ducă gâseanul cel fript la cuptor, 
Şi să vază dacă zice vr'un cuvânt, 
Căci. nu'i venea parcă să dea crezământ, 

- Că va, fi cârpaciul vre un ghicitor, 
Trenţăros -văzându'l ca un cerşetor. 
Mergând dar trimisul. cel dintr'acea zi, 
Cum intră pe uşe alt; nu auzi ” 
De cât zise numai: iacă'n căpătâi 
Ne veni pe uşe numirul întâi, 
Şi pân'la patru-zeci numărul bătrân 
Trei-zecimi şi nouă încă ne rămân. = 
Adică cârpaciul asta o ziceă 
Numărând gâseanii carii aducea, 
Dar trimisul alt-fel vorba “i-a 'nţeles, 
Ca cel cu pricina fiind mâi ale; 
Şi mergând-îndată foarte îngrozit 
Vizirului spuse că a, auzit 
Zicând : eu sunt: unul co ştiu de inel 
Şi trei-zeci şi nouă încă ştiu de el, 
Şi că din aceşti toţi care mai rămân 
“Poema cel din urmă este mai bitrân 
Auzind vizirul pe acel trimis 
Cum că ghicitorul în ast-fel a zis, 
A crezut îndată cum că negreşi 
Ghicitorul este Mag desăvârşit; 
Şi cuprins de groază stând, tot se gândi 
Ce-o să se întâmple de s'o dovedi, 

,
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Cum că împăratul pe el şi po toţi 
O să'i pedepsească ca pe nişte hoţi. 
Socotind acestea, se întioră 
Şi în neodihnă prea mare eră, 
Dar ca să semncrează şi mai cu temei 
A doua zi altul trimise din ei, 
Să ducă gâscanul cel fript la cuptor” 
Şi să fure vorba dela ghicitor, 
Deci mergând trimisul şi'n casă intrând, 
Auzi îndată cârpaciul zicând: 
— Ei, iacă novastă şi numărul doi 
C'a, venit cu cinste în casă la noi: 
Din patruzeci dară dacă îi scădem, 
“Treizeci şi opt toemai inci mai avem. 

“- După ce se'ntoarse şi acest trimis 
Vizirului spuse: — lacă ce a zis. 
Că am rămas toemai treizeci şi opt noi 
Ş'am intrat în casti pân” acuma. doi. 
Auzind vizirul şi acest cuvânt, 
Şi fără 'ndoială dându-i crezimânt, 

” " După proverbul ce: zice ; 
«Ira mai îngrozit o toană», 
«IL s'a făcut faţa ca pământul». 
«A 'ngălbenit ca turta de ceară», 

| C'acel care 
«Să ştie cu cuiul la inimă». Zicând: | 
«S'a îngroșat gluma». „ 
«Şi de este glumă dâr nu e buni», Deci, 

- Hotări vizirul ca a treia zi 
Să vază şi însuşi ce va auzi, 
Şi de gânduri multe tot fiind muncit: 
"Toată nopticica de loc n'a dormit ; 
Iar de ziua 'ndată cum s'a luminat 
„În necunoscute haine s'a schimbat, 
Şi Inând gâscanul cel fript.la cuptor 
Se duso cu dânsul el la ghicitor, 
Ghicitorul iarăşi ca şi pân'aci 
Cum intră vizirul, capul îşi suci 
Şi văzând gâscanul în gheveci adus 
Aburit, fierbinte ş'inainte'i pus, 
„Zise : — Iacă astăzi se făcură trei 
Şi treizeci şi şapte mai avem din ci, 
Pân'o veni vremea soborului meu 
Să ghicesc inelul, bun e Dumnezeu. 
Auzind: vizirul, negreşit gândi 
“Că taina ascunsi o va dovedi, 
Şi'ncepu a zice: — Juipân ghicitor! 
Eu te văz prea bine că eşti ştiutor, 
„Dar sunt la mirare de ce prelungeşti 

d
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Şi nu vrei îndată lucrul să'l ghiceşti. 
— Şi cu mă mir singur, îi răspunse el, . 
De tăinaitorul acelui inel, Pas 
Cum de prelungeşte şi” ţine ascuns, 
Sau. cum'i se pare că va da răspuns 
Când mâine, “poimâne îl voi spune eu, 
Oaro nu gândeşte căii va fi cu greu? 
Eu .n'am vrut d'odată săi arăt, gândind 
Că'l va scoate singur, vremea prelungind. 
ar vizirul care stă” ca, slujitor, 
— Prea bine faci, zise, jupân. ghicitor, 
Dar dacă, spre pildă, ar veni cumva 
Sivşi deă taina:ţie 'n vreun fel cineva, 
Adică săţi spuie că ar fi găsit 
Undeva inelul şi Ia tăinuit.. 
Şi acum de frică ar voi să'l deâ 

„În vreo pedeapsă spre a nu cădeă, 
Vreun mijloc ai face ca st nu'l vădeşti,: = 
Fără'a'i spune faţa şi. să'l izbăveşti? | 
— O doamne! răspunse bunul ghicitor, 
Eu o ştiu pricina, frate slujitor 

„Şi tocmai d'aceia vremea prelungesc, * 
Că îmi este milă lumea să muncesc, 
Dar puteam inelul să'l ghicesc pe loc 
Şi băgam' d'atuncea pe mai mulţi în foc, 
Ci crez omenirei, că om sunt şi eu, 

„.Şi greşim adesea toţi lui Dumnezeu, 
- Dar el ne aşteaptă si ne pocăim.” 
Nu ne pedepseşte 'ndată cum greşim: 
Intracest chip nouă pildă vrând a dă, 
Că şi noi asemeni si putem răbds, 
Şi cu bunătate să ne folosim, IE 

“Săi nu grăbim riu'n grab 'si'l pedepsim. 
» Umilit vizirul zise! către el: . 
(Scoţând tot dodată şi acel inel), - -: 
— Iată dar inelul că "l-am găsit eu, - 
Şi mncrez?n tine ca în Dumnezeu, | 
"i-l dau d'acun mână făr'să mă ' sfiesc, 
Ş'o pungă de galbeni iacă'ţi dăruiesc, 
Si faci cum-rei face să nu mă vădeşti, 
Că eu sunt vizirul, cu care vorbeşti, 

'Şi încă mai multe daruri o să vezi, 
Num'această taină ?n “tin s'o păstrezi, 
Ii vei da inelul or în ce chip ştii! 
Și cu mine d'astăzi prieten să fii. 
li zise cârpaciul : — Banii poţi st'i. laşi: 
Si mângâi cu dânşii aceşti copilaşi. 
Iar inelul ţine” în păstrarea ta 
Şi'n ce chip vom face iţi voi arătă,
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Numai de'mpăratul 'des seamă să bagi 
"Cam ce fel de lucruri mai mult îi sunt dragi, - 
Adică co vite în curtea sa sunt, 
Sau ce fel de păsiări plăcerea'i încânt, 
Răspunse vizirul: — Să'ţi spui şi acum, 
Alte la plăcerea'i nu sunt nici decurm, 
De-cât în grădină lebede având 
Merge, le priveşte cu drag când şi când. 
—.. Vezi, în ele 'ntruna, îi rispunse el, 
Vei băgă pe. gâtu'i pierdutul inel, - 
Insă tocm'atuncea/ când 'ţi-oi zice cu, - 
Aproape do ziua ghicitului meu; 
Şi făcând aceasta după cum îţi zic. 
Să nu mai ai grije mai mult de nimic, 
Rămâne asupră'mi or şi ce cuvânt, 
Te'ncrede pe mine că copil nu 'sunt. 
Deci plecând vizirul de la ghicitor 
Impăcat de gândul cel îngrozitor, 
Păzi ziua, ceasul ccl orânduit 
Să bage inelul cum "l-a sfătuit, 
Şi când fu cârpaciul. chemat la palat 
Şi la împăratul s'a înfățişat, 

„Zise: — Impărate_ mulţi ani să trăieşti, 
Am ghicit_inelul prin zodii cereşti 
Nu e de om însă in vr'un fel aflat, 
Ci'ntr'o zi 'n grădină, când te-ai preumblat, 
"Ţi-a căzut din deget de nici n'ai simţit |, 
Ş'o lebădă 'ndată de jos "la 'mghiţit. - 
Zimbi împăratul, vorbaii ascultând 
Şi'l întrebă iarişi cu blândeţi zicând: . 
— Prea bine, se poate, să nu fi simţit, 
Dar vei putea spune care "l-a 'nghiţit? 

  

„Răspunse cârpaciul: — Mai mult dintr'atât | 
Nu pot, impărateș sii spui hotărât, 
Căci una cu alta seamănă 'ntr'un fel, 
Destul că la una e acel inel, 
Porunci 'mpăratul. să taie de rând, 
Și să le despice în ele cătând; 
Tăind slujitorii cum a poruncit 
Se găsi .inelul care s'a ghicit, 
Şi de bucurio bunul suveran 
Pe cârpaci îndată îmbrăcă 'n caltan; 
Şi încălecându'l pe un armăsar 
Care şi p'acesta i "l-a dat în dar, 
Cu cinste, cu pompă "l-au dus omenit 
La palatul care "i-a figăduit. 

„Deci scăpând cârpatiul de traiul cel rin 
Şi trăind domneşte în palatul său, 
Cu averi destule şi cu bogății.
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Se vesti de dânsul l'alte "mpărăţii, 
Cum că 'n toată lumea nu poate îi alt 
Ca el să ghicească aşa de înalt. 
Tot în acea vreme un alt împărat 

"Care cu hotarul eră 'nvecinat,. 
Pierduse din pieptu'şi la plimbarea sa 
O cavalărie şi nu o găseă, 
Căruia îndată cum i s'a vestit 
Despre ghicitorul cel prea procopsit, 
Trimise scrisoare cun tătar aci 
Poitindu'l să vie şi lui a'i ghici, 
Şi pe împăratul rugând al lisă, 
Arătând pricina, şi “paguba sa, 
Ajungând tătarul acest împărat 
Şi pe loc scrisoarea cum "i-a "niăţişat, 
“Trimise îndată pe un slujitor * 
Şi chemă să vie 'naltul ghicitor, 
Căruia îndată îi şi porunci 
Ca îără zăbavă să: mearga ghici, 

- Şi chiar curierul care a venit 
Conductor săi fie la călătorit, 

„Plecă ghicitorul cu acel tătar, 
Dar prea trist cu totul şi plin'de amar, 
Mirându-se 'n sine cu ce meşteşug 
Ş'acolo să 'ntoarcă vre un vicleşug; 
Nu contenea ziua, noaptea a gândi; 
Ce să facă dacă se va dovedi 
Că n'are ştiinţă şi e un om prost 

-Şi prin viclenie în cinste a lost? 
Socotind acestea se călătorea 
Şi'şi veştejia faţa de inimă rea; 
D'altă parte iarăşi vedea pe tătar 
Stând şi el pe gânduri şi oltând amar, 
Şi i se părei, că lui îi ajută 
Cu dânsul d'odati văzând că oită, 
Şi ca când pe dânsul totil tânguiă, 
Ştiinduii sfârșitul « care o să'l ia. 
Asttel împreună ei călătorind 
Şi n poarta. cetăţii aproape viind, 
Aci cu 'ntâmplare dând ei printr'un .lae 
Se răsturnă ”ntr'insul micul. lor olac, 
Şi se mămoliră atât de urât 
Incât, se umplură mai până la gât; 
Acum ce să facă? la o casă trag, 
Şi stând se dezbracă de- anteriu,” nădrag, 
Pun pe o femee, .lo spală pe loc, 
Le "ntinde“la soare toate intrun loc; 
„Le vencă să râză d'asttel de voiaj 
„Dar de întristare nu aveau curaj,
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“1 In ediţiile ulterioare — peste, 

So plimbau prin: curto cu ochii în jos 
Şi el şi tiătarul se uită 724jos. 
Ast-fel ghicitorul pe când se primblă 
Privind că ciacşirul vântul il umilă, 
Incepu: să zică: — Ei, ciacşir, ciacşir! 
Te plimbi tu acuma, te mândreşti în şir, 
Dar te-oi vedeă mâine cum te vei umilă 
Şi care răspunsuri le vei răsuflă ; 
EL zise acestea, dar bietul tătar N 
Co a fost anume «Ciacşir» chemat chiar, 
Căzu la picioare'i cu amar plângând 
Şi cu rugăciune către el zicând: - 
— O prea înțelepte, jupân ghicitor! 
Aibi milă de mine, fii îndurător, 
Nu aduce pâră pentru) capu meu, 
Că cavalăria am ăsit'o cu, 
Ş'având pietre” scumpe "mi- a dat a gândi 
SI ascunz că poate nu sto dov edi: 
Şi văzând "acuma pe nume "mi-ai zis 
M'ai trezit îndată tocmai ca din vis, 
Dându'mi a cunoaşte că giab'o ascunz, 
Cum că tu ghicind'o, eu ce-o să răspunz? 
Ci îţi fi pomană, nu mă arătă, 
Na cavalăria de-azi în mâna ta, 
Şi când te va pune ca să'i o ghiceşti 
Fi-te că o cauţi, cumva ş'o găseşti. 
Văzând ghicitorul ce nici n'a gândit 
Ii înflori faţa şi i s'a 'nzâmbit, 
Zicândaii: — Ciacşire (către curier) 
Eu ştiam prea bine chiar d'alaltă-eri 
Ci cavalăria e în mâna ta, . 
Dar n'am vrut d'atuneca a mă arăta; 
Cu toate acestea: bine ai făcut, 
De o spuseşi singur şi n'o ai tăcut: 
Şi îmi este milă, nu voi să te spaie, 
Ce-o să-ni folosească daci te răpui? . 
Ci numai îmi spune, de vei şti: cum-va, 
De are 'mpăratul amor la cova? 
Insă dintre vite, precum, câini, pisici, . 
Sau niscaiva pastări, dar mari, nu prea mici. N 
— Da, eliii răspunse, are un căţel . 
Şi, de drag ce'i este, umblă tot cu cl.. 
— Aşa dară, zise către curier, 
Eu mergând, trei zile soroc o să'i cer, 
Şi până atuncea tu, or în ce fel 
Vei pune, prin taină, mâna pe. căţel, 
Şi câvalăria 'n grab numai de cât | 
Cu ceva unsoare săi o 'ndeşi pe gât: : 

N
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Ş'apoi fii în pace, arije si na ai, 
Ci n'ai pentru dânsa răspuns să mai dai, 

„_ Isprăvindu'şi sfatul, luând s'ambrăcat, 
„Sau pus în trăsură şi iar au plecat, . 
Şi unul şi altul, bucuraţi acun, | 
Sfârşiră 'ntro clipi rimasul lor drum, : 
Şi sosind d'odată veseli la palat. 
Mergând la "mpăratul s'au înfățișat. 
Împăratul care eră doritor . 
Să vază n persoană” p'acest ghicitor. * 
Cum îl văzi "'ndată mult s'a bucurat 
Ş'il trimise ?n pompă la un alt palat, 
Să se odihnească câtva timp aci 
Ş'în urmă să] cheme lueral ali ghici, 
Iar tătarul care eră îngrijat, - 
Până să se vază de belea scăpât, 
Păzind, găsi vreme pe .căţel să-l ia, 

„Prin salon în braţe, spre a'l mânşâia, 
Şi cavalăria el numai de cât i 

„ „Gura 'n grab căscându'i "i-o dete pe gât, 
Dup'aceia îndată să: duse ca 'n zbor 
Şi isprava, 'şi spuse către ghicitor, 
Sosind dară ceasul să fie. chemăt, 
Şi adus cu cinste Shicitorul "nalt, 
Cum şi toţi miniştrii într'aceasti zi 
Viind, s'adunase, spre a'l auzi, 
Ghicitorul nostru gura ş'a deschis. 
Şi către 'mpăratul în ast-fel a zis: 
— Slăvite 'mpărate, mulţi ani să trăieşti 
Şin zile senine să imbătrâneşti: . 
Jar pentru ghicirea ce sunt chemat cu, - 
Ast-tel se arată 'n zodiacul meu, 
Cum: că ai un câine aici, în palat, ; 
Şi cavalăria de el s'a mâncat; 
Care şi acuma en stomahul său, 
Şi de dânsul poate si vă pară rău, 
“Cin alt chip s%o scoateţi: din el nu puteţi. 
De cât fără milă de vreți să'l tăieţi, 

- Cât eră "mpăratul. mult de bucurat 
Pe atât de tare acum s'a 'ntristat, 
Când auzi 'ndati zicând de căţel 
Că cavalăria se află în el, | 
Ar fi dat în sumă ce “i-ar fi cerut 
Numzi pe cățelul să nu'l fi pierdut. 
Că eră un câine care mult făceâ: 
EI ştiă ca omul or ce îi ziceă, 
La săltări şi jocuri pereche n'aveă, 
De'aceia mpăratul prea mult îl iubea; 
Se muncei de gânduri ce a hotări
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A lăsă cățelul, or a-l omori! 
Sta la îndoială, nu se împăcă, 
Nu crede-aşa lucru câine a-l mâncă, 

| Dar se'ntorceă iarişi cu un cuget alt 
i Că de unde ştie cum s'o fi "ntâmplat, 

Şi răspunzând, zise către_ghicitor 
i ' „Cun cuvânt statornice şi hotăritor: 

— Dar dacă în câine nu o voi găsi, 
Priimeşti cu moarte a te pedepsi? 
— Capu'mi să se taie, îi rispunse el, 

| . De nu vei găsi-o acum în căţel, 
op Atunci impăratul chemă pe gelat 
i Şi dote pe 'câinele nevinovat 
E Să jungho îndată, ca p'un mieluşel, 

Cum şi despicându-l, să caute 'n el; . » Care tot d'odată porunca 'nplinind 
Şi cavalăria într'insul găsind, 
Se miră 'mpăratul rămâind uimit, 
Pentru ghicitorul cel prea procopsit, 
Cum putu el astfel, numa 'ntr'un cuvânt, 
Să ghicească lucru tocmai ca un sfânt! 
Pentru care foarte mult îi mulţumi 

i bogate daruri dându-i, îl cinsti. 
La plecarea'i însi din palat, de sus, 
Tătarul atuncea, care "l-a adus, AR 
Par'că îi şoptise la ureche drac, a 
Şi o vulpe vie băgând într'un sac, - 
O puse la scară, ş'ingrab alergând 

« Drept la impăratul, îi spuse, zicând: 
— Imi pare 'mpăirato, c'acest ghicitor 

„Un prost o să îio şi amăgitor, 
Ci am pus o vulpe la scară ?ntr'un Sac 
Vrând un haz să faceţi, vlumă să vă fac, - Şi d'aveţi plăcere, puteţi întreba: 
Şi vedeţi ghiceşto co este, au ba? 
Împăratul dară fiind îndemnat, 
Ca, spre o cereare, "l-a şi întrebat, - 
Zicând: —Filozoate, vei putea ghici 
Ca ce lucru esto în ăst sac d'aci? 
Jar el clătind capul cel de tot prostesc, 

"Şi-a zis singur lui-şi proverbul. obştese : «di umblat tu, vulpe, pe cât ai umblat 
Dar tocmai acuma_ţi s'a înlandat!i> 
—Bravo ! împăratul zise către el, 
Ai ghicit, aşa e, mergi sănătoşel, 

„ Deci dar ghicitorul la ţarati plecând - - 
Şi daruri cu sine malte aducând, 

„Cum sosi îndată la palat s'a dus 
: „Si la impăratul scrisoarea au dus,   |
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In care scrisese cel-lalt împărat 
- Despre ghicitorul câte s'au urmat, 
Şi lăudă foarte că e procopsit, 
Cum ş'in ce chip toate frumos 'i-a- ghicit. 
D'aci ghicitorul la casa-i mergând 
Spuse întâmplarea neveste-i po rând, 
Şi şezând cu dânsa la vorbă şi sfat 
Işi deteră planul în chipul urmat, 
Zicând : — Intâmplarea ne-a făcut bogaţi, 
Cu bani, cu avere şi destui argaţi: 
Acest noroc însă care "l-am avut 
Poate să mă surpe numa 'ntr'un minut, 
Ba şi simi aducă piere de cap, -" 
Si nu pociu niei starea, nici viaţa să-mi scap; 
Că cum-va "'mpăratul.iar de-o porunci 
Ca şi pimacuma ceva ai ghici, 
Şi noi putea lucrul cumva al brodi 
'Poat'a mea prostie se va dovedi; 
Ci acuma uite, cu tremurături, „- 
«Sciipai scurt do coadă, printre picături :» 
«Că minciuna poate piină la un loc,. * 

„Şi ea ca şi toate este cu soroc, 
Întâi te argică ca fulg din gunoi 
Şi "n urm to-aruncă ca glonţu ?n noroi.» 
Ci n'are nici aripi pe sus a zbură, 
N'are nici picioare pe jos a umblă, 
Ci noi mai nainte să ne pregătim 

„ Şi de rău viaţa să ne o scutim. 
Chibzuind acestea mult toate pe loc, . 
Şi'n patru părţi casii îi pun noaptea foc; 
Apoi stând la uliţi strig, zbier şi răenesc, 
Că se ard cu totul şi so sărăcesc, 
Sare lumea, 'ndată, tulumbe alerg, 

: Toţi cu mio cu mare ca să stingă merg, 
Vino şi *mpăratul răul a vedea, 
Şi la ghicitorul mângâeri să dea. 
El iar cum îl vede se fiiciepe loc 
Că voeşte n grabă să sară în foc. 
Strigând : — Vai do mine! sunt stins, sărăcit, 
Ci'mi arde în. casă cartea de ghicit; 
Puse împăratul oameni a-l opri 
Ca num disperarea'i în foc a sări, 
Zicând către dânsul: — Dar ce nebun eşti, 

Vrei pentru o carte să te prăpădeşti? 
Iar el strigă iarăşi: Dar cum să ghicesc, 
Şi în care case să mai locuesc?  . . 

impăratul zise: — N'ai ce să-mi ghiceşti.. . 

Şi'ţi fac alte case si te odihneşti. 
Asfel el en planul care'l născoci
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Scăpă și de grija. do a mai Shici. "- Şi câştigă iarăşi dar împărătesc, . - A Palate şi alte.câto'i trebuesc. 

Ș E € 

Mulţi săraci în lumo cred în ghicitori; | | "Tără să'i cunoască cs înşelători,: E „Fiind că 5e'ntâmplă cu: vre un cuvânt | 4 Cova să ghicească zicând numa'n vânt; „ Dar vor luă pildă din acest cârpaci, . . € Prin ce uneltire s'a vestiţ. dibaci - i - Şi să nu mai puio'n ghicitori temei, 
In bobi şi. cărţi dato de proaste femei. PT m a 
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Despre minciuni iarăşi :: 

  

Câte le zice omul sunt toate vorbe. 
Şi minciuna este vorbi. — Dar . , Vromea descopere adevărul, i Aa A NAC UStiirOA ŞT pura a nu'ţi puţi, nu se poate: Insă O minciună bino ticluită plăteşte mai mult de cât un adevăr. C'o minciună boereasciă treci peste graniţa nemţească, Când vede omul nevoia, vorbeşte ce nu'i-o voia, Dar şi 

d
 

- Gino a minţit odată, nu se mai crede când spuno şi adeviivul, - Işi mănâncă credinţa, ca ţipanul biserica, . Cine se învaţă mincinos, când Spune adevărul, se bolnăveşte. — Insă Cina poartt plosei cu” initiziiiiiil6nu-oduce-mul Işi sparge dracul opincile. , | Tigva nu morgo de multe ori la, apă, că or să sparge.-or crapă. Cu gogoşi do tufi nu se 'negrese sprâncene. Mai bine şezi strâmb -şi vorbeşte drept, Dacă nu ştii să vopseşti, nu te puno să mânjeşti. Mai lesne e a. vorbi adevărul de cât minciuna, 
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"Un ţigan furase două găşte_sraso 
"al Su 10 ascunzi n Uisazi To bizase, 
Gândind întru sine ce minciuni să zică De'l va'ntâlni'n cale vre un românică, 
Mers6 dar cât merse. il. şintâlni'n grabă „Un român e'o bâtă şi, stând, il întreabă, - "Zicând: — Spune c6 ai în dăsagi, ţimane? El răspunse: — Icea am nişte ciocane, 
— Dar dincolo ce ai? El întâi minţise ! 

, Anton Pann. — Vol. 1 , gg
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Dar groşindu-i gura... — Ati: gâscă, “rise. asi 
Gura. păcătosului. „adevărul vorbeşte. | Ia 
Siza pierdut 'cumpătul ca 'găina uinbletul.£ e 
L-a luat sura pe dinainte. SIR - 
Minciuna are loc : şi ca pe unde se.  trdce. . za 

4. A .. . 
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AR Alt - tigân odatit a intrat s să. X fure | . 
"Când iată stăpânul în mâni.c'ossecure. i 
-— Ce cauţi țigane (îi zise): n_&rădină 2 DEI | 

= Ma aruncat vântul, nu sunt eu „de vină, - a : e 
„e — Te-a aruncat vântul: 7asta nu_te 'stapă ăn e DR 
i Dar "ce cată ghiara ţi îniiptă în ccapă 2: , - NI 

îi — Xapucai de dânsa să' nu' mă ia vântul. at f 
»— "De giaba, ţigane, nu "ţi-ai găsit stantal i IE 
"Dacii 0 aşa dir, de co ţi umpluşi traista? a, 
-— "Apoi, românico, vezi asta e asta! ÎN 

" Dracu a mâncat plăcintele şi. cirpătorul stă, '4e faţă, | 
Minciuni nepândită, - II a 7 

- Minciuni cât Colțea dă mare. - pa 
" Minciună cât toate: zilele de 'mare.. a e 
» Minciuna sparge şi case 'de piatră. 

a. 

A a 

--. Povestea vorbii 41. . i 

A fost'6 'nsoţire ce trăiă 'n iubire; 
>“ m pace, în“tihnă şin mare unire. 

Ei nu ştiă ceartă vr'odată în viaţă, 
Ci'şi, da unul altuia vorbe cu dulceaţă. - 

„In “scurt, intr'atâta trăiau aceşti. bine, 
Incât de poveste eră la: oricine, | 

- “Dracul însă care 'n -caznici coada "şi vâră, 
„> Şi. faco' să 'nceapii-între ci, gâră, mâră, 
; N Se sili, p'aceştia cu ncincetare. 
- - După.a sa voie săi aducă "n stare.  : 

Intinzând el dart cursel6. lui toate. 
-. Şi ca să'i șupuie văzând-căi nu-poate 
„3 Căută o babă, auzind'-că ele... E 
“Il întrece pe dâiisul: la diăcii şi rele, i 
Sa găsit pe una, Vişana anume, . ,.- Ss 

Să Întaia. drăcoaiă dratilor- din lume. . Si 
az
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o Dacă dar poţi face mai mult decât mino, 
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„- So duce la: dânsa, pricina îi spune, 
Ci n'a fost putinţă pe ci a supune; E 
Zicând : — Ştii. că este un grai decând' vacu, 
Că-şi sparge cu vremea opincile dracu; - +" 

: Ia numai priveşte opincile mele '-: 
„Că se trenţuiră în' miei peticele, aa 
„Şi tot nu:pot incă: să bag întro dânşii în: 

i O intrigă” mică şi să-mi râz de dânşii; + 

Arată-ţi puterea, :te rog, fă-mi un bino! 
Ta clăti cu capul, și "ntre rânjituri, 

"= Își arată colții cei pociţi din gură, 7 
„ Zicând: —- Ei copile! vezi că o pricina,” 

: +. Că nn ştii po undo so udi păina. ' 
” 1ţi trebue încă Să înveţi la şcoală, E 

„+ Deşi eşti diavol, dar ţi-e tigva goală. . ..» 
"= +0 bătrână, astfel cum mă vezi po mine. .. 
: Nici la degetu-mi il mie nu te pui po tine. 

Ziso-el: — So poate, pe vorba-ţi'se vede. 
;» Dar pân” nu' văd cu,ochii, nu-mi vino a erode.. | 
-— Ei bine, dar ce-mi dai? biitrâna întreabă, 

2. Că'poteapul tatii nu mă due depeabă; 
„„. — Bucuros, răspunde, pe loc voi fi. gata 

"Să-ţi dau o poreehe papuci galbeni plata. 
"— Nu m'aş fi dus,/zise, dar cu aste toato 
Merg: ca să vezi numai Vişana co poate. , 

m. Deci înceopi-baba adeso si meargă * 
„La acea femec, căşeioara să-i spargă. 
Gisi: ea mijloace s'o 'mprietenească 

Cu una cu alta'ca să'o momească, 
Şi precum pescarul undiţa “și. întinde 

„Si eu 'râmă ?nşală peştele ce-l. prinde, 
“Aşa îşi întinse planurile: alo 7 

„= Spro.ea ea so trază cu vorbe morale, . .! 
Până când văzi că prinse ca. putere” 
Şi are mijloace. ac să bage. miere * >. : 
Aşa mtr'o' zi "ncepe femsii să zică: 
— Of! fetica' mamii ! cum eşti În:muşică, 

„4 Cum îţi văz purtarea. cum te văz cinstită 
"Şi cum eşti de, blândă, cu firea tilinită, 

„.. 'Prăieşti încat: bino''şi cu bărbăţelul ? ii 
«Or ca pisicuţa (sâr, mâr)-cu cățelul ?.* | 

"Dar. să nu-ţi prea pese, că toate-și au leacul, 
:- Ea am mâşteşuguri să îmblânzese pe dracul,. 
2, Să: "isl înc să fie' blândişor ca mielul 

„2 Şi să l joci cum joacă mâţa şoricelul. 
„Nu-mi, trebue, mamă, tânăra îi: zise, | 

„. „Soarta mea un prea bun bărbat imi trimise, 
"Drag mi-a fost şi'mi este, el iar mi iubeşte, 
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Şi ca noi îmi pare că alt nu trăeşte, De ceva del supăr îmi crede, mă iartă, Căci maţele în om încă toţ se ceartă. | Sunt -prea mulţumită cum trăiesc în viaţă, Numai stinătate sfântul să trimeaţă, -— Or şi cum, fetico, îi răspunde baba, Când îl vei supune, altfel merge treaba, Că usturoi dulce şi bărbat iar moale Nu se poate'n lume, el nu poartă puale. Cât de bun Să-ţi pară tot el ciocan este, C'aşa li-o ursita bietelor neveste : - N'ai să-ţi deschizi gura să-i dai vr'o poruncă Că "'ndată asupra-ţi ura îşi aruncă: - Numai a lui vorbă'n seamă să se ţie, “EL ca untdelemnul d'asupra 'să fie, ) " Să-ţi fac eu un lucru. asculti de mine, Să trăeşti cu dânsul încă şi mai bine. Îl îinbrobodeşti, ştii, chiar ca p'o muicre, Îi pui'în cap țestul, şi rabdi'n tăcere. Tânăra, aceste auzind, se pleacă, Me Ş'ascultaţi pe baba, ce-o "mvăţă să-i facă: — Na ăst brici, îi zico, că-i vrăjit de mine Şi la prânz bărbatu-ţi acasă când vine ȘI când dupi masă o vrea, să se culce, Tu du te la dânsul cu firea-ţi cea, dulce; Prefă-te că îl ci, în cap ai ucide Sa | "Şi când vezi c'adoarme şi ochii închide . Atunci scoate briciul (vai ce amăgire !) Şi crucişi din păru-i taie patru: fire, Şi mai ciătro seari firele acele Mi le vei da mie să 'le pui la stele: Apoi să vezi viaţă, să vezi fericire, Să vezi trai atuncea şi să vezi 'unire! „ Proasta ntinerieă brieiul în sân bagă, „Dorind să se facă soțului mai dragă, Baba d'alti parte la bărbatu-i merge, o „Din ochi îi clipoşte, îl. mişcă de haină, 7 - IN So face că are să-i spuie o taină: -- 4 EI, vrând iar să afle ec o $ă-i vorbească, Se puse si-i spuie şi ca să-i şoptească, - . Zicând : — Dragul, mamii, of! ce te aşteaptă ! Ce nenorocire ţi s'a pus în faptă! Soţia ta „astăzi, perechea-ţi iubită, O să te răpuio 'cu moarte “cumplită : Că ca cu un tânăr are înclinare, „Po care-l iubeşte mai demult. îmi pare, ŞI cel un brici dându-i o 'nvăţi duşmanul * Ca să-ţi taie capul, astfel dându-i. planul: : Astăzi când vei merge să prânzeşti -acasă
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POVESTEA VORBI 

O să ia să-ţi cate, în cap, după masă, 
Şi viindu-i bine mâna o să'şi puio 
Ca să'ţi taie pâtul şi să to răpuie, 
Şi dac'a mea vorbă necrezutăţi pare. 
Prefă-te ci nu ştii de nici o urmare, 
Şi-i vedeă cu ochii gândul cum îi este 
Să zici bogdaproste că îţi dedei veste. 
Omul, cum aude, speriat pesto. fire, 
Stă la îndoială şi'n nedomirire, 
Se munceă cu gândul, cum a lui soţie 
Intr'atât tirană asupră'i să [io ! 
Şi cum si'ndrăzncască la o aşa faptă 
Cu totu'npotrivă şi ncinţeloaptă ? 
—:Nu gândeşte urma! nu gândeşte răul! 
Şi acel ibovnie al ci, nătărăul, 
Cum putu s'o'nvoţe ca 'să mă omoare! 

"Nu ştie căi ocnă şi spânzurătoare ? 
Şi ea, ticăloasa, nu putea sti'mi spuie, 
Căci dragoste'n 'silă, niciodată nu e. 
Simi fi zis: — Eu, frate, mă duc de la tine, 
Că nu eşti pe gustu'mi, n'ai nimic cu mine. 
Şi'i dam voie însumi să meargă în pace, 
Cu el să triiască pe unde îi place; 
Pe semne păcatul şi aţa îi trape 
Amândoi viaţa în nevoi să'şi bage. 
Co zic nici eu nu ştiu, aşa eso vede, 
«Vorba: de rău omul prea lesne .o crede», 
Deci dar mă voiu duce şi mă voiu preface 
Că nu ştiu nimica, să văz ce sc face. — 
Judecând acestea. se duce acasă, 
Ca şi altă dată se puse la masă; | 
Mâncând în tăcere şi'ntristat cu totul, - . 
Se dete p'o pernă, rezimându-şi cotul, . 
De necaz şi ciudă foc eşia dintr'insul, 
Iată şi nevasta veni lângă dânsul, 
Ji aplecă însă şi capul pe genuche; 
— Stii să văz, zicându-i, ai vre-un păducho ? 
Aşa el so lasă să vază ce-o face 
Şi ca când adoarme nijind se preface. 
Ea atuncea briciul încet din sân scoate 
Ş'asupră'şi porneşte urgiile toate: 
Că el, cum o vede, în picioare sare, 
Ti ia din mâini briciul, zicând cu strigare : 
—- Tirană muiere, ăstaţţi esto dorul! 
Asta'ţi e credinţa, ăsta'ţi. e amorul! 
Asta'ţi-e virtutea cea nelegiuită ! a 
Asta'ţi-e morala cea afurisită ! 
Cum! din cer nu cade fuler să te arză, 
SA te mistuiască, trăznet să te piarză, ;
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Cum nu se despică locul co te tine! ea 
"Și să. to înghiţă de vie pe time? e 
Fugi ! piei, nemilostivo ! nu'mi sta înainte. i, 
Nu”. ncape "ndreptare,. nu ascult cuvinte ! DI A 

„... Du-te de trăieşte cu cino iţi place, Ia 
„+ Dintr această clipă pleacă d'aci,. drace. ' 
- * Cănni'ai voit răul nu'ţi fac răsplătire. 

_-  Boedaproste babii: ei mi-a dat 'do ştire 
„Ar-Atisrut-săraca-st/l-incEsdineze, ” ae Iu 
Dar cineîi da, pas ei ca să se "ndrepteze; a 

. Geaba ea acuma “făcea jurăminto * ia L i 
„Că: cutare babi-a scos'o din minte: - PI E N aaa 
Şi-a pierdut credinţa. ca, şi: Eva raiul, i 
Şi -ca pân'aicea nu le-au mai fost! traiul. 
Garo Sivârşire văzându-o dracul . a 

„Sa. speriat 'cu totul de baba, Sfiracul !- N 
w Atât îi fu frică de acoa bătrână II ! 
“In cât nici papucii nu'i acte în mână, . - 
Ci "i le (!) întinse c'o prăjină lungă; - 
Ca nici răsuflareazi la el.să ajungă i ” 

"Şica d'o aspidă să se otrăvegscă. N 
Sl facă 'îh lume să so pedepsească... .: , 

"Tată dar minciuna ce face în:jumo 
D'a cărei pricină, istorii sunt Sume: i 

: - e 

    

. | a . 

Cu şchiopu' ntri un loc do şozi,: 
“To înveţi să sehiopătezi, 
Cine-va când locueşte. 
Cu măgarul cel trândav, A 

„O. păr din el se. lipeşte i 
Or că vre-un alt. năvav, — Şi 
Cu păcurarul când „trăieşti 
"Prebue să te mânjeşti. — - Şi 
-Năravu'nrădăcinat: > 
“Nu poate fi vindecat. — - Pentruci. 
“Cine or ce învaţă. 
Nu uită “în: „viaţă, — Fio cate 

, (Sa "[zico că 
“Buba cap nu face! - 
Până_nu_se coace/ — şi 
Rana dacă se: deschide , 
„Ancvo oe se închide, — Şi de multe. 

, vă - "lori 
Din zpiibuliţa cea “mie 

. a 
pp mă 

Si Sai 
4 

De mic „pân: "să "ncovâiază. — Căci. 

. Anovos. se, "ndreptează. — ŞI E 
"Firilo când: se' ncurcă. - a 

a, - 

Bubi mars se o arăică. — Totdanna 
Foc după - fe, rău după: rău. + 

3 5 [Dar încă 
“Poate după ncăni, merg., 
La tulpina. or. alerg... i: 
Din rădăcina cea rod 

    

Odriișloşte "Simicea- cea. — Mulţi. 
' a | E E Îzic,. , 
Aeserie ărg. i bană: i ia 
Insă. 6a na schimbă. firea” ia 

„Nici: 'stârpeşto. nărăvirea: — Pen--: 

i Da 
Pomul Tesn6- so “idreptează,- 

or ce: 
Când: odată: so strâmbeâză. - 

  

Anovoe se doscurcă: — De. ăecia: 
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i. 
| Dă-i să nu se niirăivească, . Dale. nu Doate să” facă.” — Şi 
| Nu-l lăsă să se, sfinţească: -:- Că Copilul 'nepedepsit + * N 
| . Pământul până nul calcă . . =: Rămâne neprocopsit. e 
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" Povestesc că intro. vreme. dar hu.se ştion ce ani, a 
„= Cămtrun oraş oare care ar fi fost nişte "golani, . - 2 

Bagabonţi,. erai, haimânale, ş'alt, or cum vreţi să'i numiţi, | 
„2 „Oameni' fără căpătâie, şarlatani neprocopsiţi : pa Ă 

pi Erau -de aceia de carii: părinţii că îi iubesc 
A „Îi ţin tot po-lângă dânșii, şi la pieptul mumsi cresc,  - 

- “Lăisându'i într'a Tor. voie până se lac mari, 'ştrengari, | 
ajung. în cele din urmă desfrânaţilor stegari, 7 - 
Că în-loc să se apuce. de negoţ sau meşteşgug 
Fi p'alţi. asemeni cu dânşii: găsind, fac pricteşug . 

o. Şi apuce prin mahalale împreană. înhăitaţi, i Da n 
„& -  "Umblă, miroase pe uliţi ca nişte înverşunaţi, 
|“ Or.eo.zboară li se pare că îl: vor putea” mânecă; 

" Intind felurite curse în mânk a'l apucă ; ; ae 
“Răsipese fără de milă părintescul lor rămas, i. 
Dau, până numâi în „Piele şi în cămaşe sc las';. 
Apoi 'rămâind goi puşcă, or măcar şi îmbrăcaţi, e 
Neavând. co. să nai toace, după cum:crâ vitțaţi, Sa 

„Or se.apuc” de'hoţie, or de înşelătorii.  - a j - 
- Şi'a cele din' urmă intră în. oene şi puşciării, EI 

„+ “De, astiel de caractere eră şaceşti trei colani, , 
„AMarţatoi porniţi spro' rele. ŞI „pe fată hoţomani, ie 

"A cărora istorie: vrem aici s'o povestim, *: ..: N de | 
-„ Care, precum ni se pare. nu strici ca să o ştim, Dr 
"Că vom vedeam haine hune nişte oanieni “îmbrăcaţi E 

„ Dmblând cu meşteşugire şi nşelând, lumea "prin piati, E 
" Întro'zi ci so aduni” şi oncep a so întrebă, Mi i 
" Cum şi-co fel. să înşelo acum iar pe cineva? -. .-" | 
Aşa zice din ei unul : == Ea de peşte îngrijesc... : i 

i Al doilea” zice- iarăşi : =— Şi cu untdelemn găsesc. 
? Iar al. treilea, răspunse : — Dacă e. aşa dar , — - - 

„Eu “trebuie” să iau 'pâine or cum de la vrun brutar, 
— Dar. pentru' vin ce voin face? întreabă unul din ci. AR 
— Nai grije, răspunse altul, îţi iăsese cât vrei: să boi; 

“Deci plecând cel. pentru, pâine, şi trei parale av ând, rr 
A Merde la brutar.eu.ole şi"le din mână zicând: 

Sa = Poltiin aceste: "parale, vatoria'să, ţi “plătesc, Dia 
a ŞI. pont că avut credit, îți. prea “foarte inulțumesc, -- - A 

"=": Întreabă bratarul?— Ce fel? dator când imi: rămăseşi. 2: 
 — Nu ştii alaltă-cii (zice) o “pâine “când îmi dădoşi ?.- | 

pi Ş asupră: mi ne având parale. de tot. ca să Mi-o ptâse! - E 

  

„
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Ţi-am zis mâine sau poimâine cusurul ţi-l implinesc. |, Brutarul-se gândi'n sine: Ce ştiu ?... poate i-oi fi dat, Şi, precum se vede treaba, nu ţiu minte, am uitat; 
Dar bravo! om drept săracul, cu frica lui Dumnezeu ! O datorie: uitată plăti tără să'i cer cu. ' După co dete parale acela, chip a-i plăti, 

“Şi puţin încoaci-incolo după ce so învârti, 
Veni la brutarul iarăşi, se făcu a cumpără, -. 
Fără să aibă în pungă măcar o chioară pară. 
Zico către dânsul: Frate! Eu azi; cu grabă plecând, Am uitat pe masă punga, nişte socoteli făcând, - Ci te rog iariişi fi bine şimi dă în credit trei pâini, Şi mâini da dimineaţă îţi dau paralele'n mâini, 
— Bucuros, zise brutarul, mi'ncrez la un om cinstit, : Ci văz ceia ce uitasem ai venit şi mi-ai plătit. 
Aşa brutarul se'nşală c'uneltitul: meşteşug, 
Nu'i da prin gând c'o să'i joace un astfel de vicleşug. Cel cu undelemnul iară, un mare ulcior luând 
Și pe gută un burete înlăuntrul lui băgând, 
Se duse la bicănio cu dânsul numai de cât | Şi poruncește să-l umple cu untdelemn pânt'n gât; a „După ce-l umple băcanul, el atunci cu grai semeţ Il întreabă ca si-i spuie cum îl vinde ? cu ce preţ? 
— Preţul, răspunse băcanul, chiar să ştii şi singur poţi, 
Trei lei îi este ocaua, precum îl vindem la toţi. 
— Trei lei ? acesta, ii zice, toarnă! înapoi, nu'l iau, 
Cu aşa preţ nici odată n'am cumpărat, nici nui dau: _ ă [ţi dau doi lei jumătate pe oca do'l- dai să'mi spui. — Nu “poci mai jos îi răspunse, mai bine 'napoi îl pui; ŞI zicând aceasta 'ndată l-a'ntors cu fundul in sus, Ie. necaz multe zicându'i, înapoi în chiup l-a pus; Atuncea” "'nşelătorul luând uleiorul s'a "'ntors 
Şi spărgându'l, din burete destul untdelemn a stors. Al treilea, ca şi. cei-l'alţi. în pescărie mergând: "Şi la un loe un crap mare ca de opt oca viizând Porunci (cazun m mare) să'l atârne în cântar; „După co'l cântări zise: — Acum să [aci bine dar, St”mi dai un om să'mi-l ducă acasă săi şi plătesc, Findcă- n'am bani la mine atâţia câţi trebuiesc. -. Pescarul: —:Bucuros, zise. Şi îi dete un fecior, 
Spuind câţi lei să; răspunză, cel gândit de negustor, “Luând peştele feciorul ş'abia ducându-l 'de greu, Morge după el în curtea unuia arhicreu, | Şi aci "'ntr'un. loa oprindu'l, îi ziso: — Stai puţintel, Să mi duc să spui în casă căţi Dani să'ţi dea pentru el, Rămăind sluga afară, el întră la arhiereu. o . Şi zise: — Venii, prea Sfinte, cu un biet frate al meu, : Să-ţi faci pomană cu dânsul vr'o inolilti 'să-i citeşti, - Că prea mult se băntuieşte de. supărări diavoleşti ; 

„! “ i -
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Alte răutăţi nu face, nici nu: dă cu bolovani, 
Ci tot vorbeşte de peşte, şi se ceartă, core bani. 
li zise arhicreul: — Unde 0? Adu'l aici.. d ' 
Şi sluga mea ca să-l ţio să vină 'n casă să-i zici. 
Pescarul biet, ca tot prostul, în casă dacă intră, 
De câteva vorbe groase ca să'i zică se pistră, 
Şi'ndatăi: — Părinte! zise, hai mai curând de 'mi daţi bani, - 
Că n'o să stau eu aicea, să vă aştept zece ani! 
i-a spus peştele cât face? este tocmai opt oca, 
"Mi-am rupt mâinile cu dânsul, dar eră proaspăt, mişcă, | 
Cuviosul om crezuse, că'n adevir e nebun, | 7 
Şi chiemând doi inşi îndată, iau cn sila, jos îl pun, 
Cere "m grab un molittelnie şi 'ncpe ai citi. 

„ ar pescarul strigă tare peştele a i-l plăti; 
Pe caro neascultându-l, îl ţinură jos, merou, 
Pânăi citi o grămadă bătrânul arhiereu, - 
Apoi afară scoţându-l, el iar bani cerând strigă. 
Iar slugile îi ziseră,, să tacă că-l vor legă, 
Atunci pescarul se 'ntoarse la scaunul stiu necăjit 
Şi spuse că pentru plată o moliftă “i-a citit, 
lar acel amăgitorul, (sic) luând peştele porni 
Şi mergând cât mai în grabă cu ceilalţi! se întâlni, 
Sfătuiră împreună cum şi ce fel a-l găti, E 
Şi vreun meşteşug iarăşi pentru vin a unelti. 
Aşa cu toţii deodată la un cârciumar mergând, 

“Îi doteră m mână toate, învăţându-l şi zicând 
Crapul să'l curețe bine, să'l cresteze fruinuşel, 
Să-i puio piper şi sare, ş'undelemnul peste cl, 
Şi cu o tavă să'l ducă să se frigă la cuptor, 
In loc de apă turnânduii pe deasupra vinişor, 
Şi că „ei, ceva prin piaţă, până se vor învârti, 
O să vie să mănânce, după ce se va găti. 
După ce dar s'a fript crapul, câteşi trei s'au adunat, 
Şi s'au aşezat în odaie la un. chef îndelungat; / 
Vin, rachiu, pelin băură, până când mau mai putut, 
Şi când voiră să plece socoteala au cerut; -. 
Stăpânul dând socoteala anui băiat ca-l avei i 
Il trimise în odae zicând, atâţi lei să dea. 
Dând băiatul socoteala, ei pe loc s'au apucat 
Şi fioştecare mâna în buzunar a băgat, 
Zicând cu toţi într'o gură: — Eu plătesc, ba eu plătese! 
Se fac că unul po altul a se lăsă nu voesce: 
Sfidindu-se ei în astfel ca la. un: minut de ceas, 
Dintr'inşii se sculă unul şi zise cu mare glas: 
— De vreme ce fiecare: avem poltă si plătim 
Ce trebue într'atâta să stim şi să ne. stidim ? A 
Ci -s'arunciim sorţi mai bine şi pe cine 'va cădei, 
Atuncea. toţi să se tragă şi numai unul'să dea. 
Răspunse altul: — Prea bine, bravo! aşa vom urmă, 

)
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legăm pe cârciumarul la ochi bine, c'o: basma, a din noi din trei.pe care mâna îşi va. puno el;  - 
„numere. banii indaţă. şi să: plătească acel; * ra „eu. 'nţelâs_se'nvoiră, cum şi făcură aşa, a 
nd.la ochi legat băiatul, prin odaie se 'miăşă, .. Pa A .şters'o toţi câto:unul, 'pe' uşă în grabă eşind,. „L-a lăsat si dibuiascăi încoaci, încolo păşind ; DIE Intr'acestea iacă vina stăpânul său după al, po 47 Să vază ce ziboveşte. şi nu vine nici 'un fel; ... i „Tar băiatul, care parcă de-a mijea umblă jucând, ---- > Puso nâna'n grab po dânsul: <Tu tu !.să plăteşti» strigând: „Iar stăpânul său îi trase câtevă şi îl bă, o - „+ Zicând : — Eu plăţii odătă ş'acum o să iplăteşti tu. : -, " LPaceastă înşelătorie celor trei li s'a întundat; « 

Că în mâna stăpânirii, privzându-i, legaţi î:a: dat, 
Unde. şi do alte multe, cercetând i-a dovedit . = e " Si "prin judecată dreaptă la ocnă i-a. osândit, 
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Co.nu ar face crăimea de n'ar fi stăpânitori! 
De n'ar îi temnițe, Sene şi. n'urfi. pedepsitori !. 
Ce acecâ :totdeauna trebuo 'să mulţumim ME „. Stăpânirii .cei înalte cării supuşi ne numim; î. 

"-Căci prin marea 'sa "nerijire” privighează peste noi. - - "Ne apără, ne fereşte 'ca şi păstorul de'oi, 1... - „” Care-şi înerădeşte turma,'cu. câini. vioi şinvățaţi, . . „+ „Ziua, noaptea s'o păzească de. lupii înverşunaţi. ,. o 

    

_ . n a N - N 

  

... 

_ Despre 'năravuri rele iarăş o 

"Năravul. din firo- nare lecăire, - : e | Limpul, părul. îşi schimbi dar. .năravul nu şi-l lasă. „3. Ce ese “din pisică şoareci mănâncă. o. - “Poate merg după, neam. E 
" Peştelo-de: la cap se împute, 

 “ Poama' nu! cade departe: de tulpina ei | o “. Dintr'un răsur eso și trandrafir “şi. mărăcine.. E aa Copilul,0 ca maimiiţa: ce aude face. Sa iai Co a. făcut mama şi tata, o să facă fiul .şi fata, 
». Unde a sărit; capra, “mai presus Saro iada. N „Prost so .naşte, prost.ereşte, prost moare. e. aa , Cine fură azi, un ou, mâine furi un bon, pt + Cine fură. azi un” rac: mâine fură un. gânsac, . | „Calul. fără .căpăstru,. cade în pripăstii, a. » =. “Unde nu e! pisică! şoarecii stoag ridici. — Însă - 

-» -  Nelegiuitului îi: vine de hac necredinciosul, a i „1 Tiganul pân nu fură, ou se ţino om. . 
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Unde găseşte pus rău, “el! pune bine. 
' Ovreiul, până nu înşală, nu mănâncă, , . 

ji i + Găseşte sat fărăreâini, umblă fără ciomag. - | AT . 
io Aşi îă inima: în “dinţi și fuiiia” în_t : 

  

   

    

Nu judecă urma, iasă unde o'e: Dâr o 

„ss “Esterac şi do “cojocul lui, A ! 

i = Rău faci, rău miseşti. ea MC 

| 7 + Bătalia e din: rai —— totdeauna —: : DI 

| E răsfăţat înaintoa bătăii cu câteva pâlme: Cr. 

|». -:Unde se găseşte şuua se cere şi rata Dăgi Rai 

i „Vinovatul negânit fuge: — Insă -., a 
i î-Boec_de-ploae_ şi dă de noroae.  ': a - 

- AR - Foţul fură și_juriD— Dar moaba. 2 i Da 

+ Tacotro soral tot de belea "dai (zisa izanulii). — că a | 

“Do n'ar i hoţi: n'ar fi nici puşcării, temnițe, ci 

Di -De n'ar fi păgubaşi n'ar fi nici hoţi, adică: i a 

Aa putina e cu Argăseală, e Ie 

| | NE 
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Se E 

0: vulpe” rău stricătoari: A - “Imeepară să'şi ureze : 

“ Ducându-e 'n vi ânătoare 0: „Sinătoşzi să ospăteze: ." NE 

“Intâlni în drum p'o vale .. 2 Noapte bună, cumetrele, ..,. * 

„Po cuniătru lup în- calo ':., : . Feri-te-ar sfântul de relo!... - 

: Şi-i zise rânjind.năsele: .-  .: i Ti vanlţamese: cumetriţă. 

: — "Cale bună, cumetrele ! - Domnul bine. săţi trimiţă, - 

a Dar incotro; până undo2. .: ::. Ne-am folosit astă scară. 

si “Ta, pân 'aci îi răspunde, A Rau Dar unde nemtâlnini . iară RI 

Mă duc pânla o vecină -:.: "3 - Ziso cas fără greşeală - . - i 

si ngrijesc: de vroo'găină, i, “n putina. cu. argitseală, Pa 

"Dar tu ce ţi-ai lisat casa. fa PE 

- -Î Am plecat să dau cu plasa -. o. E aa 

Colea ?n acea. eptenoaţi a. Drept, este. şi prea fireşte Pi 

- Să văz n'oi. vână vreo-raţă? .. “Că hoţ: cu ho semntâlneşte, a 

Zise astălaltă iâră: 4... : Mai lesne în puşcărie a 

—  Aideţi împreună dară. LL - Decât. îne negustorie. . : 

„Şi găini, rațe:ori ouă... 2 - Dar beţiv. cu beţiv-unde?. - .. ? 

î- - Lo vom împărţi, în'două. ":..7 : Încă şi cl ho răspunde: 

„_.— Bing, aide! (Şi: plecară, = "Unde- -mi toarnă si'mi ud gâtul 

 Vânarăi:pe cat. Simară | a Şi. îmi inai petrec uritul.: 

„_ Şi: după ce împărțiră j : Aşa şi alt, prin. armâre, IN 

_ “Roato câto. le hoţiră,- -:.: „ XTai. Jssne mtâlnirea'şi, are - 

- Când, cu: ele se ncărcară : Unde-l trago pe el aţa: N Ă 

Si. pc, la. case” şi, plecarii, Să Ca s să'și petreacă viaţa. Aaa 
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Despre îrica 'lui Dumnezeu 

  

— 
„ 

La orce te pricepe 
Te închină” şi începe. 
Fi orce in legea ta 
Şi la alţi nu te uita, 
Omul care “o: stricat 
Nu se teme de picat. 
Cine injuri de cruc3 
Ca ea o sii se usuce, /. 
Cin& legea nu'şi cinstește 
Fără lego se numeşte," 
Cine'ntr'altă lege sare , 
Nici un. Dumnezeni nu are. 
Omul trebui să cinsteaseă | 
Legea. lui cea părintească, 
Fiecare cum apucă 
Astfel trebue s*o ducă. | 
Crede'n Domnul cinstind sfinţii, 
Cum te-a învățat părinţii, 
Din cele ce'ţi serie?n carte 
Nu te duce mai departe, 
Fin viaţa ta tot bine 
Chiar şi legilor străine, 
Binele de rău te scapă, 
Să-l arunci chiar şi în apă, 
Omul d'unde nu gândeşte 
Binele se răsplătâşte. 
“Dumnezeu când te ajută, 
Piumbul ţi, se face plută, 
Când Dumnezeu vrea cu tine 
Şi dracul cu colaci vine. | 
Munca, când ţi-o cauţi. bine * 
Şi Dumnezeu e cu tine, : 

Când se trudeşte săracul, . 
Dumnezeu îi umple sacul. 
Cine'n lone e târăşte. 
Dumnezeu il păriseşte, | 

_Când rogi pre Domnul, munceşte, 
Că atunci te miluieşte, 
Mergi, munceşte ca' să ai - 
Și la un sărac să dai, . 
Când! dai la cei neavuţi 
"Pe Dumnezeu împrumuţi, 
În bani nu te gurguia, 
Ci Dumnezeu dă şi îă, : 
Toată fapta e 'nprumută. 
Şi cea rea şi cea plăcută. 
Astăzi faci! rău cuiva, orce, 
Mâine altul ţi-l întoarce, 
De faci astăzi cuiva bine 
Mâine dela altn'ţi vine. 

: Dumnezeu două scări are, 
Și suie şi să coboare, 
Pe săracu'n nevoi crude 
Numai Domnul îl aude. 
Cine pe alţii Blăsteariiti-. + 
Urgii asupră. îşi chiamă. — Căci, 
Dumnezeu tiran nu este, 

"Binele la toţi voieşte. — Ci 
Roagă-te “pentru or cine 
Ca să'ţi ded şi ţie bine. - 
Când vreun cuget te'aboldeşte 

, Întâi la păcat gândeşte. 
„Scriptura şi sfânta lege 
T)'a'ndoasele n'o'nţelege. 

) E 
. 

Povestea vorbii 

Mulţi dacă aud cuvinte din scriptură 
După 

ŞI ţiganul, cum e dată, 
Dacă sfârşi cele sense 

neroada lor minte lo strâmbez în alte Popa satului odată la biserică "nviăţând, 

  

ş'alte cărți. . 
părţi,. 

cu toţi atunci useultând. 
din învăţătura, sa, Caun duhovnic, mai zise şi de ceia ce'i pisă, Adică: să îngrijească mie şi 

. ' N 
„nare, bun şi prost,
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Ca să se ispoveduasci, (fiind atuncea în post). 
După vorbele acestea le mui zise, la sfârşit: 
— Şi să ştiţi că iertat este păcatul mărturisit. 
Insă pentru tot păcatu'i zece pomeni de va da, 
Miluind săraci din satu-i, or de prin alt undeva. 

" Aşa dar ţiganul caro în biserică era 
Şi această predicare de la preot auzea, 
Gândind, zise intru sino: — Asta nu o lueru greu, 
Daci esto aşa, bine! împac cu pe Dumnezeu. 
Şi astfel: merpând sl face. şi milostenii şi rău, 
Ci popii aşa îi place, gândind în cugetul său, 
“Apoi, făcând el acestea, în minte iar i-a venit, 
Că păcatul iertat este, dacă o mărturisit. 
Aşa la preot se duce să'şi spuio al stu păcat, 
Şi uDânii ceva îi duce din cele co a furat, 
Picându-i : Eu, părințele după cum ai cuvântat, 
Am făcut bune şi rele şi crez că voi fi. ertat, _ 
— Dar ce ai făcut? ii zise preotul .la el privind; 
Răspunse el: D'ale scrise pentr'un ca mine mişel, 
Ci d'o face ceva rele, după cum am făcut cu, 

“Şo da pomeni pentru ele, îl iartă şi Dumnezeu. 
_— Dar ce lucru ficuşi, drace? duhovnicul l-a 'ntrebat, 

2 

Să văz lui Dumnezeu placo cele ce tu le-ai lucrat? 
— Apoi să vezi părinţele, îi răspunse el tuşind, 
Odată "n zilelo mele, la biserică viind, 
Brodii când citeai p'o carte..— of! Doamne! cum îmi plăceai! Că eu cum stam, de departe am auzit când ziceai: 
«Tot păcatul certat este dacă e mărturisit.» 
După ce ziseşi aceste, stând puţin iar ai grăit: 
«Dar însă să împărţească zece pentru un păcat, 
Să dea ca să-l răsplătească şi aşa va îi certat.» . 
Eu, biot, pân” la acea vreme furam şi nu prea furam 
Că mă temeam do blesteme, să fac. pomeni nu ştiam, 
lar de-atunci pân'acum drept am furat Şam hoţit 
Şi ascultă si”ţi spuiu numa ce pomeni am împărţit: 
Acin sat într'o grădină vizând un pom pârguit, 
Zburai. dupi:o albină şi sus po cl m'am suit; 
Mâncai cât mâncaiu de foame, şi apoi m'am apucat, 
N'am lăsat pe dânsul poame, tot cu traista le-am cărat. 
ŞI ca vro zeco din ele la unul, alt împărţi, 
Însu'mi cu mâinele mele. cu caro le şi hoţii, 
Ca simi mântuese păcatul, după cum am auzit, 
apoi mergând făcui altul şi iarăşi am împărţit. 
Popa făcându'şi răbdare, după cum şi trebuia, - 
Îi zise blând: — Spune'mi care? EI însă cam şovăia, 
Văzând însă că nu-l lasă şi să spuie il silea, “ 
Răspunse: — Apoi îmi pasă, să nu dau de vr'o belea. 
Popa zice: Nu te tome, eu nu sunt judecător, 
Ci Dumnezeu după vreme iţi va fi răsplătitor;
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"îi Ni văzându-l bun.la piele, l-am tăiat şi l-am -beliţ;. 
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De aceia spune, toate, de vrei: de păcat să scapi; > 7 

4" Ca să văz cu de se poate în-iad, în munti, să nu'ncapi. 
Apoi, zise: — Părinţele, găsii un bou rătăcit: e. 

+...» “Carnea o făcui parale la alt sat dacă trocui,.  î î . 
*. Ca stăpân pe ale sale pielea opinci o ăcui, | . e 

« 

„1 Ci să to feroşti de. ele,-si nu te: obişnuieşti e „7 

a 

! x 

Şi zece perechi din ele am luat, am numărat Ă _ 
Mai slabe, mai subţirele: şi de pomană le-am dat. - 

"— Proelete; jpopatii zice, of! vai de sufletul tău!. e să | 
„Că'nvăţăturile ;serise. le-ai tălmăcit aşa rău. , . 
„Ceai socotit: țigane, po Dumnezeu samăigeşti? - 2 

» Amar de tinc;: sărinane! Iadul o 'să moşteneşti, | 
Pentru una să. dai zece ai uneltit moşteşua? - . 

: Dar sii ştii. că nu,so trece la Dumuezeu vicleşzuee. , a 
De vreai să furi cui-va bunul, trebuia să înţelegi Dra 
Să dai zece pentru unul, nu opinci, ci boi întregi. i 
Asta'mi eră 'nvăţătura în biserică atunci, --: 7 a 

” Aste mi: le-â 'rostit gura, ca să vă feresc do munci, : 
„N'am-zis să furi, să faci rele şi: pomeni să împărţeşti; a 

"Cu ast-f6l de datorie să nu te înstreinezi, -j 
"„Gă lesne nu o săţi fie-păcatul sățţi uşurezi. o. p Iş | 

—- O vai de mine, săracul! Zise el dându'şi în eap,: E 
"Cât. de rău mi-a şoptit dracul; în mâna lui ca să 'ncap!. 
Eu când lo făceam aceste gândeam că mă folosea,;. | 
"Dar acum văz fără veste eşind alt-fel la vopsea.. e 
-Sunt rătiicit, părinţele, -învațiă-mă ce să iac,  - . 
„Că pentru faptele rele n'am co să dau, sunt sărac. 

„Că doar îl xoiu putea face, de ind să mii mântuese. -- 
—. Fătul meu! preotul. zise, canonul l-ai auzit, .. | 

- Pe cât citeam. cele scrise şi tu alt-fel le-ai sucit, „ -- 
Dar, canoanelo mai grele alţi ţi le vor da, nu eu, 
Că or cine face. rele îl dă în cap Dumnezeu. |, - 
Stăpânirâa tomniţi are, cum şi ocne pentru. hoţi, - 

Ditmi un canon cum iţi place şi. eu să: mă pocăesc, ne 

. 

Pe lângă bătaia mare ce-o dă drept canon,la- taţi: 

Despre frica.ilui Dumnezeu iarăş. :_.- i 
si o —— | | NE DIN 

Ochiul lui Dumnezeu nu doarme... . 
" Dumnezeu nu răsplăteşte ca duşmanul, ci goneşte cu anul. 
„Pe omul rău îl însemneazi Dumnezeu. | pi 
Păcatul îşi caută vinovatul, | , 

„De aceia nu ascultă la care zic: Aa ' A 
Picatul nu e cât mânzatul, ca sti-l'vază tot satul. — Şi 

- “Cine crede:'în cruce, ea crucea se usucă, — Sau - 
- . 

= “
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De rovtisază” voia, 
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De co să'mi- plec capul sănitos la evarisholie. — Sau * DIE 
Nici să văz ve "odată. drac, nici cruce de el s%'mi fac — Ci, e 
De oameni răi să: "to închini şi să fugi ea dracul de tămâie, - IA 
Fă ţi eruco mâi6; pe sân că dracul esto. bătrân, : | - 
Dracul nu' are treabă, nici nu şade de geabă. a d 
Dracul. nu face punți şi biserici, ci intindo curse şi piedici: | Ie 
Omul are şi moarte şi viaţă. . 
Moartea nu vine când o chiemi, ci “to ia când nn to temi. Dar 
Păcatul mărturisit este iertat. — ia .. 
Nu Tifge unde-al scuipat. - £.. _ 
Fă ce îţi zice popa şi 'riu lace ce faco el. — Căci,. la | 
Se în ERINpla-SE CAzI în CESE ȘI TINE to Thvaţă să te, Pizoşti do dânsa. 
Unde e înţelepciune scurtă,.şi nebunie multă. + 
Vulpea cât e do vicleană şi: de „multo ori cade în: “ctirst cu toate „pi? 

, pa s[eioarele ei, 
Calul o. cu atru_picioară şi tot s se potierieşte, isi Su ' a ia 

Cine esto sfânt, be aşternut moale nu doare. - — = Dar. a ie 
„Cine nu roagă. pe Dumnezeu? : - a 
Nimenea nu zice: — "Ia-mi Doamne, ci: Di'mi “Doărmrie. ! — Insă” 

“ Rugăciunea omului beat Dumnezeu n'o primeşte. |, a 
In loc de dobândă se pomeneşte cu .osândă. — — Şrapoi 
Pe langă, lemnul uscat, „arde şi col: verde. . i 

m
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Doi cu picioare oloaiză mergând” ş “ajungând un 'deal,: 
Unu 'ncepi să se roage, când se "odihneă suptimal: 
— Doamne, dacă ai putere să faci minune din- cer, 
Implineşte a mea vrere la păsul meu co îţi'cer: : 
Sloboade de sus: acuma, înaintea mea un cal 
Si 'ncalee pe 'dânsul numa până voi 'sui ăst- deal, | : 
Cellalt începi să zică: — Ce spui, prietenul meu? a 
Nu îţi esto ţie frică că mânii pe Dumnezeu? o: : i: 
Vai! nu "ndrăzni frăţioare astiel de vurbă să zici, 
Vr'un trăznet să nu pogoare si ne omoare aici” 
"Locmai câud vorbeau aceste d'odată s'au pomenit. 
Că 'n spate-le fără veste un inarmat a venit, i: , 
P'o iapă slabă cilare, cunnânz bolnav după ea : 
Şi îi sili can spinare pe bolnavul mânz: să-l ia. o 
Dând cu un bici ca mai tare săl suie pe acel deal; : IE 
Ş'aşa în loc, de călare ruga făcu pe el cal. ..- -.
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Despre prostie —— 
  

Proştia şi nerozia ” 
So_rudâsc cu nebunia, _ 
rost din prost-cars se naşte) 

E ca vita, doar nu paşte. „ 
„Prost trăieşte; fără name, > . , 
Prost se duce şi din lume. — Căci. 
Din or.şi ce lemn iţi place. 
Pluier nu se poate face. — Spre pildă:. 
Fă om dintrun lemn de tei: 
Şi îl botează Matei. — Prostul zice: 
Tot, tot am numai o minute, 
De -vară întâi s%'mi fie, 

| Or de iarnă? (ce prostie!) 
„Piostul-uită din natură Sa 
ADe la mână pân” la gură) — Zic unii: 
„Xrea-e-tântir 'aro-zminte, 4 
I-o creşte d!aci "nainte. — Şi 
E tânăr şi sto nai 300 
„Livga de i se va coacâ. -— Prostul, 
Pune-l să” stea si-ţi vorbeaseti - 

„„. De vrei să te păcălească, — Cici 
„Or gura: or văgiuna 

Prostului esto tot-una. — EI 
Umb!i ca să prinză roiul | 
Şi 'şi întoarce inapoiul. — Şi „Te 
Cată traistă să păsească, 

” Vrând. dăsagii să'şi olească. — Şi 
Vrea să umple 'n puț găleată 
Cu gaura neastupată. — Şi 
So căzneşte d'adineaură : 
Să facă în nisip gaură. EI 
Nu ştie unde-l mănâncă - 
Și zice: — Scarpină incă. — Prostul, 
Il mănâncă ?n altă parte. - 
Şi scarpină în altă parte. 
Prostul, cât să-i dai bătaie 
ace capul cât il taie. — De acoia, 
Unde. nu te înțelege. 
Nu mai umblă să dai lege. 

„Lia uşa surdului | - 
Or bate dacă îţi pasă, | 
Or mai bino fugi, te lasă, —+ Prostul, *: 

Să cumpere carne mergo 
Şi pecea vacii alege. — Acum 
A pornit în cale lungă. 

"Și va 'ndată să ajungă. — Şi 

N
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„Ca să. scutească. din ale) 

Şi-in tindă sa culcat. Prostul este ca 
Orbul când dă do perete 

;De cu seară a plecat 

'Poemai aci socotește 

i 

. 

Că acum se-isprăveşte. — Sau. 
Tocmai când s'a repezit 
Şi lumea s'a isprăvit. — Prostul este: 
Ține capra şi-l impunge, 
lar altul stă şi o mulge. — Adică, 
EI poartă ponosul 
Ş'altul roade osul. — Căci - 
Cine nu se .află la, nunta-i acasă 
Atunci altu'n locu-i joacă cu mireasa. — Ş'apoi. 

- Lumea prin târg o vorbeşte - a 
Şi el taină o gândeşte. — Prostul Aşi zice singur: 

"Şi altul are eap, da, 
Dar ca al .meu ba-ba-ba! — Sau cum a zis una: 
Cap d'avea, n'avoa, el ştie, 
Dar “şi-a cumpirat tichio. Y 

x 
  

Povestea vorbii = 

"Trei feciori mergând p'o vale 
Şi zărind un urs în cale 
Când suiă cu grozăvie 

"Şi intră în vizunie ; . - 
Zise unul: — Ai să-l prindem 
Şi la vr'un ţigan st-l vindem. 
Altul a zis: — Cum se poate 
„Din vizuina-i a-l scoate? 
— Iacă cum, altul iar zise, * 
Şi îndată se descins, 
Daţi brâele fie-care . 
Si facem un” lung şi mare, 

i legându-miă pe mine 
Cu el de picioare bine, 
Să ţineţi strâns cu tărie 
Când voi intră ?n vizunie, 
Şapucând pe urs d'odată, 
Să mă trageţi voi îndată, 
Şi apoi d'aci scoțându-l 
"Facem cu el ce ne-e gândul. 
Ast-fel dacă sfituiră 
Brâele îşi înădiră, 
De picioare îl legară 
Şin vizuniezl băgară. | 
Când vru mâna să întinză 

Anton Pann. — Vol. Il. 

Pe urs de urechi să-l prinză, 
Ursul de .cap îl apucă: 
Şi cu totul i-l îmbuci, 
EI strigând într'a sa ghiară 
Ceilalţi cum l-a tras afară, 
Stau so uită cu mirare 
Vâzându-l că cap nu are, | 
So'intreb, zicând: — Frăţioare 
Avutu-au Vladu cap oare? 
Unul zise: — Nu ţin -minte. 
Altul iar alte cuvinte, 
Şi nedomiriţi Paceasta 
Au mers să ?ntreb nevasta, 
Aşa'ei pe mortul lasă 
Şi mergând la ea acasi. 
O'ntreb? — Stano ia ne spune, 
Că vrem si ştim a minune, 

“ Bărbatul tiu co fel fuse, 

  

Acum cu.noi când se duse, 
Aveă cap ca fie-cine 
Or nu, că 'tu ştii mai bine? 
„Ea gândind puţin în sine, 
Le răspunse: — Nu ştiu bine, 
Dar la Paşti îmi par' şi mie 
Că şi-a cumpirat tichie.
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N Despre prostieiarăş —— 

Ce mi-e prostul, ce mi-e nebunul! : - 
Ce mi-o Rada Badea, ce mi-e Badea Rada! i . 
Ta pe unul. de picioare şi loveşte: pe cellalt în cap. i 
Cine se apucă să înveţe po nerod. nt se osibeşte de nebun. 
Prostu ?nvaţă bărbierie la capul tău. , 
Ii dai un ban să to rază şi doi să te lase. 
Cu nebunul să nu'ţi pui nici în elin nici în mânică, 
EI nu ştie ce e lac, niti ce e bălae. ă 
Nebunul nu aşudă,_nici_la vale, nici, la "deal. - - 
Tufi faci cu ochiul, el îți-fâce cui” tâpul: = Prostul este: . 
Caută Nan iapa şi cl călare pe ea. Ă 
W'au ajuns la râu şi şi-a ridicat poalele la brâu. 
Nu-l primeşte în sat şi el întreabă de casa pârcălabului. 
Cine 'şi pune mintea cu nebunul, este mai nebiun,. - 
Pe nebunul nu-l aduci la cunoştinţă. | . „ 
E anevoe si tai pom şi.să goneşti om. 
Ziua bună. de dimineaţă se arată. 
Viţelul după baligt se cunoaşte ce bou o să se facă. - 

„_* Puiea pe creastă se cunoaşte. ce neam o.să iasă, . 
La satul ce se vede, căliuzi nu trebue. 

„Din coada pisicii sită de miătase nu se face. 
In. tigvă seacă cât să sufli, nu „poti. să o umili, 
CAintea do ar creşte. e po. toate cărările. ar” paşte-o şi miăgarii.- 
Orbului + IS gcaba îi îi spui” că s'a făcut ziuă. 
Prostul face ce vede şi ge aude crede. 
li” pare Ci câte sbor se mănâncă; 
Surdului degeaba îi cânţi de jale — EI esto, 
-— Bună ziua, nea Istrate! — doi boboci de rață, rate! 
— Mă Istrate. 'tu eşti surd. - 

„ — Mai eră colea un cârd. 
Unde. dai şi unde crapă ! 
“Tu ce-i cânţi şi el ce'ţi dăscântă? 
Tu îl trimiţi la foc şi el iţi aduce busuioc. 
“Tu îl trimiţi la surcele şi el îţi aduce. floricele. 

    
     

Povestea vorbii ——— * - . Y 

Un neghiob cu totu'n vremea mai de multă 
Ca să'şi ia novastă făcând şi el nuntă 

- De masă bucate, in gând îi venise, 
Dar cu ce să fiarbă de loc .nu 'nerijise. 
Socrul ca şi dânsul, văzând că nu's lemne 

Li
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“  Aleargă la horă pe tineri să 'ndemne. 
Strigând : — Cine este mai voinie de ducă? 
Să meargă îndată lemne să aducă ? 

„.Ginerele sare; ia car şi secure, 
— Mă duc cu, răspunde, şi pleacă'n pădure. 
Ajungând se nită la un copac mare... 
— Să-l due întreg, zice, ce de mai haz are! 
I-aş face îndată pe toţi ca să'mi zică: 
— Hop odată mire! co mai ginerică! 
Dar- numai el singur în car cum să-l suie! 
Şi-i venin gând carul alături să-l puie,. 
Ca tăind să-l culce drept în car să cazi 
Şi aşa să-l ducă nuntaşii să-l vază, 
Făcând dar el astiel şi tăind stejarul * 
Cum cizu, îndată îi turti jos carul, 

„Acum ce să faci? Fluieri, priveşte, 
Şi'ntr'o parte ş'alta. sti şi se suceşte! 
Văzând că nu's boii să-i caute pleacă, 
“Cu securea'n umăr şi, cu hârea seacă. 
Şi- nemai găsindu-i, că, i-a pierdut crede. 

-Iacă şi'ntr'6 baltă nişte rațe vede. - 
Nu-i venea prin minte ce o si mai piţă, 
Asvârli securea să dea într'o rață, 
Nu înnemereşte, rațele, zbor, scapă, 2 
Şi securea cade. bildăbâc în apă, 
Pe loc se desbracă, se aruucă'n baltă, 
Negândind nerodu c'o să paţă ş'altă. 
Pe când el cu totul se dan afundare 
Să scoaţi securea din apa cea mare, 
Vine oare cine pe ascuns, în taină, 

«ȘI-I fură de-l lasă fără nici o haină. - 
După ce rimase gol numai în piele 

"Privind imprejuru'şi văzu floricele. 
S'a pus să culeagă zicându'şi : — Nu'mi pasă, 
Cu mâinile goale tot nu merg acas... - - 
Ş'aşa nima?n piele se duse cu ele, - . 
In" loc de sureele ducând floricele. 

  

Desprenerozie . 

Eu îi cer ca să-mi dea-mie. | 
Şi el îţi întinde ţie. — Pentru ci 
Nerodul şi cu nebunul . e 
Amândoi sunt fraţi ca unul. — Sau 
[nul şaltul” tot ui drâc> - NE 
Amândoi un ban_nu fac. Precum e o vorbă, 
Sa întâlnit în drum Păcală a - 

t
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Cu frate-său nea Tândală. 'Totdauna 
Nerodu'ntâiu o: croeşte, 

» Şin' urmă se socotește, — Şi 
| Nerodul la ori ce fie - 
îi Pe loc zice că îl ştie. Ei 

Nerodului i se pare - _ 
Ci toate ?n palmă le are.— El e 
Barbă lungă pâni'n burtă 
Şi minte pâni'n gât scurtă. 
Câte le gândeşte . i , 
Rău le isprăveşte. Da 

Povestea Vorbii = 
aaa 

Un nerod odinioară, ! „Că i-a ajutat norocul 
+ Cu mintea lui cea uşoară, Să'şi incarce dobitocul, Ă 

Se scoală, îşi ia măgarul, „Nu şti ?ngrab cum să saie» 
Ii pune "n spate samarul, . : Să se urce ca să taie. Ia 
Saruncă ?ndată pe dânsul, Cum se urcă sus, îndată, 

"Dă cu nuiaua întrinsul - Craca "ntâia fu jos dată, 
Şi pleacii către pădure” d Pe loc p'a doua loveşte: 
In .mână cu o secure, Apoi se urcă la altă. 
Ceva lemne să doboare Dup'aceia la mai ?naltă, 
Din copaci crăngi, uscăcioare. Taie, nici una nu lasă, 
Pădurea din întâmplare, Vrând să le care acasi, 
Se află po un deal mare Când lisă lemnu! prăjină 

- Şi jos'în poalele sale E Se uită jos la tulpină, 
Spumegă un râu la vale ; „Să vază grămada dată : 
Aci el dacă se duse Cum stă la pământ; culeată.. 
A privi pe sus se puse . Şi uitându-se siracul 
“La toţi copacii Varândul, .. . ' S'a închinat ea de dracul, 
Pironindu-se cu gândul, : - Văzând că crengile sale 
-La toată învârtitura . “So duceau pe râu la vale ;. 
Beliă ochii, căscă gura. | ; Că toate în el căzuse 
Casă vază crăngi uscate Şi de apă au iost duse. 
De proprietar iertate : „ “Acuma dar ce să facă ? 
Fiind verzile oprite "Numai rămăsese cracă,- 
C'obiceiuri legiuite. ., Trebuia acea tulpină 
Deci privind el spre o parte S'o taie din rădăcină ; 
Văzu'n vale, nu departe, Se dă jos şi s6 gândeşte, 
Un copaci gros la tulpină : “In tot chipul chibzuieşte, 
Uscat pân” la rădăcină, „Ce fel să o nemerească, 
Carele crăcile sale ' Nu cumva iar să, groşească ș: 
Le plecă spre apă'n vale, „.. Că vrea el. cu vre-o pază ! 
Aleargi'n grabă, ] priveşte. - Copacul spre deal să cază, 
Se bucură şi zâmbeşte - Căci şi el căută “încă 

4 ” Mi ”
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Spre prăpastia adâncă, . 
„Dar gândirea i-a fost scurtă, 
„Nu că pierdă vreme multă, 
-Ci până scobeşti un dinte 
“Co să facă "i veni 7n minte. 
Şi luând funia 'ndată 
“Cea de la samar legată, 
Mai ia căpăstrul, brâu scoate, 
„Leagăi una d'alta toate, 
Face o funie lungă . 
-Mai departe să ajungă, 
„Apoi urcă dobitocul 
Unde eră mai sus locul. 
Apucă înnia "'noadă, 
„De samaru-i despre coadă, 
D'acolo în copac se suic, 
Vrând pe voia-i să-l supuie, 

- "Ţeapăn' de vârfu-i d leagă 
«Şi face o faptă 'ntreagă. p 
D'aici în grab! se pogoară! 
"Ca o pisică uşoară, 
Apucă securea lată 
“Şi ncepe să taie 'ndată. 
"Faie, mii de ori: loveşte, 
Stă puţin, se odihneşte, 
Şi iar ia securea 'n grabă, 

  

Iarăş despre nerozie 

“Nerodul, toată a lui nerozie 
- E de la părinţi moşie. 

Îşi pune capul cel sec 
“Cu 'nţeleptul la întrec. | 
Tu stai să-l înveţi de bine 
Şi el to 'nvaţă pe tine. 
-0'o ţiu de coarne se uită 
Şi tot strigă că e ciută. 
Pe nerod la treabi-l mână 
Dar s'aibi zburătura 'n mână, 
"Cu nerodul când vorbeşti 
„Bastonul să-ţi: pregăteşti. 
Unde *s ochii "'nţeleptului 
Este mâna nebunului. 
Şi ?n pat şi cu-ochii pe foc 
1 se pare tot un loc. — Nerodul, 
“Gură are de vorbit 

Ca.un ager Pa sa treabă, 
Taie până nu mai poate,: 
Aşchii peste! aşchii scoate; 
Când s'apropie să cazi 
Aşteptă spre deal să-l vază, 
Dar, unde? copacul mare 
Nu vrea să-i dea ascultare, 
Ci începând si troznească, 
Şi spre vale să pornească 
Ridică în zbor măgarul, ' 
Cum eră cu tot samarul, 
Şi în vederile sale 
Ii aruncă peste vale. 
Iar el, privind la înălţime 
Măgaru 'm zbor eu iuțime; 
Ciăzu îndată pe vine | 
Şi începu să se închine, 

- Zicând: Ce minune mare, 
Din cele în lume rare! 
De ce muri bietul taica 
Şi nu trăi draga maica «+ 
Să vază măgar cum zboară 
Ca o pasăre uşoară! * 
[ri de muream, Doamne bune, 
Nu vedeam astă minune, 

Și cap mare de gândit. — EI, 
Strigă de la munte ca să-l auză, 
Şi de la Dunăre va'să-i răspunză 

| [= Şi zice că: 
Este tare de urechi, | 
Ci n'are două perechi. — De 

[aceia, -- 
La poarta surdului 
Poţi să baţi or cât mult 
„Că el iţi va şedea mut. — Şi 
Nu'ţi încercă vadul cu nerodul, 

. [ — Nerodului, 
; Zi-i tu lui or cât iţi, place 
Că ol tot'ce ştie face, — După 

[proverbul vechiu: 
Să-i dai gură de Târgovişţe, — 
iu [Dar însă
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Şi măgarul câte-odată 
Binişor şi el se poartă. 
Pe măgar la nuntă când îl pot- 

” [teşte, 
„Acolo or lemne. or apă lipseşte; 
Nerodul când e 'ntrebat: 

Cine e mai mare n sat, 
EI pe loe răspunde: «Eu! 
Ca 'ntărit câinii mereu». — Dar 

“(de multe ori 
Să giiseşte câte-o. mână 
“Să-l scuture de ţărână. 

  

Povestea vorbii 

Lupul flimând, leşinat 
„Ne 'mdrăznind să intre m sat, 
Şi vrând să afle, cumvaşi 
Do are în el vrişmaşi, 
— U! mă! 'ntrebi prin urlat, 
Cine e mai mare. m sat? 
Câinele, dulău bătrân, 
Cu botul băgat în sân, 
Ti răspunde nemişcând: 
— Eu nu ştiu, nu ştiu, zicând. 
EI iar strigă cu urlat, 
"— U! cine'i mai maren sat? 
Bătrânul iar nemişcând, 

IN Ţ 

+ 

Rispunde: — «Nu ştiu!» zicân. 
Iar javra, cățelul prost, 
Sirind de sub adăpost, 
Incepe a alergi 
Şi:-— Eu! eu! eu! a.s 
Lupul auzind astfel. 
Netemându-se de el, 
Snre asupră-i po loe 
Şi îi rupe din cojoc. 
Prostul căţeluş atunei 
Mursicat, scăpând din munci, 
Fuge strigând: — Aoleu, 
Şi: — Nu ştiu! nu ştiu nici 

y 

trigă. 

eu 

  

Nerozia are . 
Cheltuială mare: — Căci: nero- 

[dului 
În mâna-i ce pică. 
Sparge tot şi strică. — Ş 
Umblă gură cască, 
Până să'ţi -vorbească 

Inserează 
- Şi "optează. 

Până să zică Lou breaz) 
Vine soarele Pamiaz, / 

M. 

. Despre nerozie iar 

„Şi fluerând îl priveşte, 

ăş 

Intreabă ce a! ascuns, 
De vei să'ţi auzi răspuns. 
Din gura corbului de cât- era! 

- Şade şi el între noi 
Ca măgarul între oi. 

“La or ce îi sare glasul 
Şi râde nebun cu ceasul.—Şi înck 
Face ceva nerozeşte - 

— Zicând 
Eu îl lau şi el se rade.: : 

/
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Povestea vorbii 

N 
N . . . . 

Un chirigiu cu tocmeală . “ (Precum so obişnueşte, * - 
Incoaci încolo umblând, . Pe la sate să se lea). 
Şi luni întregi. primeneală Ea" umple oala prosteşte 
Şi spălare nevăzând, Ne'ncercând apa de fel, 
„Cum se intoarse din. cale Şi-i toarnă de-l opăreşte 
Şi la casa sa veni, . 'ocmai ca-pe un purcel. 
Porunci nevestei sale „EI, biet, cum eră zăpadă, 
A-l la şi a-l primeni. Tot d'odată alergă 
Nevasta lui mai ingrabă -- Şi aci într'o erătmnadi 
Căldarea la foc puind . Capul în grab îşi băgă, 

„Şi el umblând după treabă, Şi când il trase afară 
De câii lui îngrijind; - - Părul în ca i-a rămas, 
Işi întrebă pe .nevasta: Ca cu brici tăios, de pară 
—, Puseşi dragă, ce făcuşi? Intr'o clipă fuse ras. . 
Za îi răspunse” Paccasta: Nevasta “la acea'ntâmplare 
— Da, da, bărbăţele-acuş Incepu a so'nchină, 
Este caldă, mi se pare, „ Zicând cu mare mirare: 
C'am pus-o de multicel. — Uită-te acuma, na! 
— Ia-o şi ad'o mai tare, Tot să stai şi săţi faci cruce 
Strigă către dânsa el. - -- De poznaşul meu bărbat, 
Ea, scoțând apa afară, Că prin câte ţări se duce 
El se dezbrăcă pe loc, Vine cu una 'nvăţat! : 

„Se 'mtăşură ca la ţară, „„. Eul lau şi el se rade, 
"Cu cămaşa pe mijloc,. Ă Cu brici fără să mai dea, * 
„Se pleacă şi-i poruncește, „Părul lui de sine cade, 
Ca si-i toarne acolea, "Ce avui a mai. vedea! 

„Despre nerozie iarăş 

Ne gândind, nici socotind, - 
Se pomeneşte vorbind. — Că 

"Cine "mi-a umplut izmenele? — Şi 
Cine "mi-a luat banul din guri? 

Tu îl pui săţi toarnă, el de "ntreabă | 
— Câţi se spală, toţi prânzesc? — Cum a zis unul : 
Unde-l trimeh unde-l mâi 7 - 
Uimblă fără căpătâi, — Şi 
Umblă căscând din pom în pom, 
Ca căscatul din om în om.
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Povestea vorbii 

Un nerod, să zic, sau prost, 
Că înţelept cl n'a fost, 
Temându-şi muirea rău, 
Ca un neghiob, nătăriiu, 
Într'o zi ui 'oni văzând, 
Mergând pe drum şi căiscând, 
Şi nevasta-i s'a/ntâmplat 
In acel ceas d'a căscat, 
EL intră în bănueli 
Ci au amândoi tocmeli, 
Şi d'aceia :a căscat, 
Prin căscat răspuns î-a dat, 
Astfel necăjit el foc, 
Vrând s'o spânzure po loc, 
Făr' a zice către ea, 
O funie -'ndată ia, 
Şi o chiamă după el, 

Zicând: — Ai colea niţel. - , 
Deci împreună mergând 
Şi în ogradă intrând, 
Din loc in loc o purtă: 
S'un pom lesnicios cătă; 
Ea gându-i necunoscând, * 
Stând, il întrebă, zicând: 
— Ce mă porţi din pom în pom 
Ca căseatul din om în om? 
— Dar co? o întrebă ol, * 
Căscatul umblă astfel? 
Zise ea: — Dar au nu ştii? 

" Geaba dar eşti între vii! 
El privind-o a răspuns: 
— Aşa?... Bine că'mi-ai spus, 
Că eu asta n'o ştiam 
Şi să te spânzur umblam. 

  

Despre nevoiaşi N 
Pine-mă, Doamne, încai 
Dacă vrei să mai mă ai, — Ne- 
A [voiaşul este 
Slugi oloagă 
După dârloagii. —— Sau 
"Loazi 'mbiăerată, 
Vită încălțată, - i 
Când umblă prin poticele 
Parcă e luat din Iele. - 
Te uiţi la dânsul şi parcă 
Tot prin străchini goale calcă. 
Umblă parcă treeră la mărăcini. 
Când te uiţi la el şi trece 

„Parcă este în chiostece, 
Umblarea-i e 'ncovoiată , 
Ca la pisica plouată. ! 
La o treabă când se scoală 
Parcă are 'ouă 'n poală. 
Pân'a se găti mireasa 
"Ochii ginerului iasă. 
A visat că sa "'nehimpat 
Şi umblă la picior legat. — Fata 

[mamii, 
Şchiopătează mititica, 
Că a călcat-o pisica! 

- Dear muri socru 

Vorbeşte cu morantitutT N 
Parcă „are mămăligă n gură) — Şi 
Parcă are orbul.găinilor. ” 
Vorbeşte vorba'ngânată, 
Parcă i-o gura legată, 
Mamă, und6 eşti să mă vezi, 
Că şi eu am tot; oclii verzi? 

“ De-ar muri moşul, să-i apuce to- 
[iagul. — Şi. 

De-ar muri tata ca să-i iau bri- 
ceagul, 

Ca să-i apuc locu. * ” 
Lă-mă mamă şi pe mine 
Şi mă fă frumos ca tine. 
Trimite pe nevoiaş 
Si-ţi slujească la cevaşi, 
Dar pleacă şi după el, 
Că nu'ţi face ?n grab. altfel. — 

, [El este 
Câine surd dus la vânat, 
Cal şchiop pus la alergat. 
Nevoiaşul la toate . 
„Zice că nu poate. — Că uito:._ 
O trag, nu-vin6o 'mping nu 

m [inerge,.— 

  

îi



„Lenea. e cucoani mare 
“Care ware do mâncare, 

„Cu o' funie să-i losi 
"Şi p'amândoi sii îneci. 
Parcă-i gura "ncleştată 
Şi de ielele luată. ' 
De lene ochii'şi închide 

- Şi buzele îşi deschide. 
I-e lene să şi vorbească ; . 

„ Dar încă să mai munceasc 
upă cum Â fost sădit 
Astfel a și răsărit, =” 
Umblă drumurilen rând, 
Podinile numărând. 

„. Toţi pretutindenea sapă, 

POVESTEA VORBIL 
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Puind po săteni la claci oare care arendaş, 
Sa "ntâmplat în-ci să fio şi un leneş nevoiaş, 

„Caro de-l puneă la sapă, adormeă în mâini cu ca. 
De-i da coasa să cosească, nu ştiă cum -să o ia, 
De-i da securea să taie innoptă până să deâ, 
Abia stând şi ardicându-şi cioarecii cari cădea. 
Văzând, gândi arendaşul, că nevoiaş cum eră,. . 
"Doar o si poată din curte nişte gunoi a-i cără; 
ÎL ehiemă, îi dete roaba, el o luă, so uită, 
Ş'ncepu să o încarce,' după cum îi arătă, 
Dar văzându-l arendaşul, ct?n mâini: după ce o ia, 
O ţine'n loc incăreată şi stând se uită la ea, 
Incepi la el să strige, ca să care mai curând ; 
Tar nevoiaşul răspunse. ciitro arendaş zicând: 
— Apoi uite-o trag nu vine, o'mping nu merge. 
Atunci puind arendaşul asupră-i un dorobanţ, 
Tot sărind o duceă roaba, ca când parcă jucâ danţ, 
Zicând : — Vezi ce uşor merge, ajutat de băţul meu? 
— Apoi. zise nevoiaşul, aşa cu rău, ştiany cu. 

t 
. 

  

Despre leneşi 

. 

Il duce câinii la apă. 
Parcă, pentro vorbă vie, pura îi 

“Toţi copacii infrunzesc, [cere chirie. 
Dar mulţi din ei nu rodese, » Rumegă vorba, ca oaia iarba, 

„Plopal”6 destul de ziar Asmeşul fuge de dany 
; Dar pe dânsul poame aa (_ Ca, şi câinele de lanţ.- 

„Pe H6voiaşu Tea De lene "şi de urit 

] 

Toema supt pat s'a vârit.. 
Așteaptă îmbucătură 
Să o dea mură în guri. — Insă 

- Mai bine ar tot, mâncă 
Decât ceva ar lucră. — EI . 
Joacă danţ pe mămălisă, 
Şi-i ajunge cât câştigă, 

3 Când în cea după urmă 
La o pomant'nahesuit 
“Băut, sătul a murit, 
A mâncat până încât 
— L-a venit până la gât. — Leneşul 
Are sura *mpiedicată
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Dar taina o spune 'ndată. — ŞI - Mamă, zi să vie nenea 
De yrei sfat la vre:o treabă | Ca să'mi mai scuture lenea, — 
Mergi, pe leneşu! întreabă, — EI - E (Sau. 
Altora le dă povaţă, Ast lucru l-aş. face 'ndată 
Dar pe sine nu -se'nvaţă. — Le- Dar nam-cine să mă bată. 

[meşul zise: .. Pe ” 

Povestea vorbii 

Căldura după ce trece. _ Un bordei până mi-oi face. 
Şi începe vântul rece, . :. : .Deei luând el dorobanţul, 

 'Ţiganul uşor în pene. Jucă întracea zi danţul 
Nu'şi făcu „bordei de lene. „Că, când începu a-l bate, 
"Acum vede că îi pasă, :.. "Cu sârbacele pe spate, . 
“Dar lenea tot iar nu-l lasă ; ".. Bordeiul gata ii fuse 
Iarna iar nedându-i pace, Şi în el. copii'şi puse, 

_Ia şi el, un plocon face | Zicând: — Bog-dâ-proste, frate, 
_ŞPn sat la zapciu se duce, y Mă cam burduşişi în spațe, 

Grăbind din somn să-l apuce; | Dar îţi mulţumesc de casă, 
Când el în mâini cu ploconul,  - Că acum de frig nu-mi pasă. — 

_+ Tacă eşi şi coconul, : - (Dar însă, 
— Ce vrei ţigane ?îl întreabă. : . Lenea când este mai mică 
— Te rog, cocoane, d'o treabă! - 'Tot ştie şi ea-de frică. 
Dă-mi un dorobanţ, îi bine. „Dar cânt este lenea mare, 
Ca să stea astă-zi de mine, Vede arzând. pe el casa 
Cum o şti si nwmi deă pace Şi i-e lene ca să iasă. ” 

, 

C_- 

Povestea vorbii 

Să zice ci oare unde un împărat curios 
Vrea să afle ?n ce chip este omul cel mai lenevos, -. 
Şi porunci să-i adune câţi-va din ţinutul său, - 
nsă de'cei mai de frunte,-ce se leneveau mai rău. 
După ce dar îi găsiră şi după ec i-au adus, . 
Tocma ?n marginea cetăţii să sază ?ntrun loc i-a pus-  - 
Cât-va timp aşa ţinânduri, fără să facă nimic, 
De la curtea împărătească le da bucate, mortic, 
Şi întrebând împăratul, cum petrec ei şi 'ce fac? 
Îi povestiri slujbaşii, cum că toati ziua zac, 
Şi când le dă de mâncare o minâncă răsturnaţi, ! 
Le-e leno gura să-şi caşce, parcă 's nişte leşinaţi. 
De aceasta împăratul auzind, la ei s'a dus
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Şi de la uşe privindu-i, să dea casii foc a pus, 
* Ca să vază co vor face, vor şedei tot, nemişeaţi? 
Sau văzând focul, îndată o să fugă toţi speriaţi. : 
Dar văzând că privesc focul şi nu se mişcă din loc, 
Puse'un slujbaş să strige: — Eşiţi, că ardeţi- în foc! ” 

- Jar unul din ci răspunse: — Nu ţi-o le-no să vorbeşti ? 2 
Şi aşa să prăpădiră, arzând în foc toţi aceşti. , 

. 

Popa toacă şi îi chianii 
La biserici să cară, 
Ei la cârciumă aleargă. 
Cu oala de, dimineaţă ! 
Să tămâie 'n toată viaţa, — Şi: 

| | lapoi 
Porunceşte şi-i aduce 
Atât cât nu poate duce, 
Bea, pipota îşi îneacă," 
Altul ca să nu-l întreacă.- 
Eri vinu-l biătu la spete 
Ş'azi iar mergo să se 'mbete. — 

! [Căei 
EI şi-l bate şi-l mângâie, 
Merge iar să se tămâie. 
Beat dintr'o cârciumă ese, 
Intră ?n alta, fiind dese. 
Umbl | pe drum beat 
Ca câine turbat. — Pentru că 
Omul d'ar fi cât de bun, 
pinul îl face nebun, . - 

E mul beţiv nu ştie) 
Ce_face la baţie.-- Sau 
Fl co face la beţie 

    
(Se căieşte la trezio— Insă, - 
Poza o vide _sapa şi“ISpată> 

Ă „Noaptea când însetoşază 
Sticle şi oale visează, —- 
Se p “porhencştă 6” strigând: 

„2 “Mai daţi cu udătură, 
Că mi s'a uscat gura: In adevăr 
Beţia 7 este uşa. tuturor riut: ăţilor.. 

[Precum vedem că 
Cine bea vin îşi bea punga şi min- 

(tea, ca și sănătatea. — Beţivul 

Despre beţie CT 

De mie şi mare în sat . | 
E, cu degetul arătat. — Uite-la, e 
E , |zice, 

Priveşte la el 
ŞI-l- serie la fel, . 
Fluieri în bute, şi suge cep. 
Mustăţile îi caută a oală. 
A suflat în fundul oalei. 
S'a alumat cu luleaua, 
L-a bitut, cărbunii la cap.. 
Picioarele nu-l mai ţin E 
Şi tot strigă: — Adu vin!. 
Il atârnă într'o parte. — Sau 
A pus mai mult de o parte. «| 
Nu i-e destul că-i cu mintea ne- 

| [roadiă. 
4 luat şi purecaua de coadă. — 

[Dar însă. mi p 

| -/De la nebun şi “de la "beat 
Adei ăru-i lesne de aflat/— Căci 

+ Ce e "a inimă treăzului 
. Ur. în gura beatului. 

Singur so dă de gol, 
Fără să-i dea ocol. 

„Beţivul când este beat: 
Li pare. că-i impărate”” 
Când-e plosea:la mijloc, 
“Aare, mice „cu. noroc: N 
'Tine_ fine na, şi îi, i 
Cat p'aci -mi dea şi mie. 
"Satul-mic” şi rotocol 
Îi dau şi curând ocol. — Sau 
Satul mic îl ajunge podvoada 

: - (des. 

N 
   

Dar cum zice un învăţat:
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— La butucul viței trei vlăstari cresc, unul al sănătăţii, altul al 
veseliei şi altul al turburării.” ” De multe ori îţi.vine acru de el, | 

Povestea, ţiganului, acr-u-u-u de la naşu, — Şi 
De roşu, roşu; de acru, acru, de Ploeşti, 
Ploeşti ! chet nenai. — Cu un cuvânt, a 
Vinul face pe siraci bogaţi, pe ciungi cu mâini, pe ologi cu picioare 

şi pe orbi 'cu ochi. 
7 

  

Povestea vorbii (_ a + Dă 

'Qiungul, ologul, orbul şi golanul ce-l purtă, 
La o cârciumă "mpreună, bând pân'a se îmbită. 
“Orbul ardică paharul, faţa vinului privind, 
— U-iu. ce floare frumoasă! zise tare chitind. 
'Ciungul, neciăjit de vorba-i: — Ei, (zice), mii 'ncbunese! 
De unde vezi floarea: tu, măi! or vrei sii te pălmuiese ! 
— Ci nu sta, zise ologul, ia-l cu mâinele de păr, 
“Să ţi-l cale eu sub "picioare, st-l pisez săi ţi-l las măr. 
Iar golanul ce sta faţă, vizând că se necăjesc, “ 
— Daţi mă! zise către dânşii, că ce-o fi eu împlinesc. — In sfârşit, 
'"Omul_se_îmbatiă şi de inimi rea şi do inimă bună, a - Dar de_multe_dri necazul îmbati mai ritu de cât orce băutură. — Însă |Betia tinereţii întrece pe a: vinului: 22 Dipi protârbul c6 zice: _ 
Cine umblă pe drum. eu gândul acasă, işi. pierde căciula în târg. — 

” . | [De aceia, "Să fii treaz -nemâneat, de'ţi va zice lumea că eşti beat, mergi de 
- [te culcă. 

  

Despre beţie iarăş (, 
| Ă —— Pai 

'Cino bea în cinste or în dator, se imbată de două ori. — Că, 
Una sândeşte cârciumarul şi: alta beţivul. — Cârciumarul zice : — Băutura e unde e, mâncarea e fudulie. . “Apa nu e bună nici în cizmă. Sa 
Vinul -e_pentru noi, nu e pentru-boi. 
Cu vinul şi_cu_somiiul uiti erijile omul. : 
Vinul e_toiagul_bătrânețelor şi nebunia tinereţelor, — Insă Vinul bun şi nevasta frumoasă sunt două otrăvi dulci la om. 

  

   

“Tu îl bei pă dânsul și el te bea pe tine. | “Tu îl bagi în maţe şi el cse *m Îaţă. N E ' “Cât să dai ocol, tot to di de gol. ' Mergi pe cărare lină: şi dai drept în tină. ! 
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Povestea vorbii 

Un ungurean oarecare Ce ii zic cârciumireasă, 
Ce n'a prea avut umblare „Și chiamă ghinul pi-o. boartă, 
Şi nici vie nu văzuse, "Ținând o cofă cu toartă, 
Nici -vr'odată vin băuse; “Si țil dă de-l beai cu oala. 
Şi văzând odată vie, Mă, da-i şelău ghinul ala! 
Bând şi vin păn' la beţie, ., Că când il beai te imbunăi . 
P'alt ungurean întâlneşte, Până banii ţi-i adună — 
“Şi cu el astiel vorbeşte:-_ Şi so duce, nuzimai_pasă, 
— Măi soaţe, răz't-ai tu ghie ? Cu punga goală t6 lasă 

Na, s: . > . .. . . . 
— Am văzt, măi, (zise) ş'o mie. Si să vezi cum:nu m'ascultă. 
— No: da cum îi? de-ai 'văzt La hiclenia-i a multă; 

, , (spune. Io beui din el odată 
— Da au îi măi, v'o minune? O oală ghine'ndesată, | 
— De nai văzt cred poat' săţi Şi pân! grăii trei cuvinte 

: (pară. Mă luă un chic de minte, 
— No mă, săi spun cum îi dară, Când plecai să meriu pe cale 
Ti albă şi stă 'n chicioare Drumul oblu'mi păreâ vale. 
Răscrăcinată la soare, | Ci el se ţinea de mine 

„— No! min tu, că nai văzt Simi da ghes să caz pe vine; 
” [ghine, Io. dam pe poteca lină, 

Să'ţi spun io, cati la mine: “FI mă da'n lături prin tină, 
Ghia ae'i pun deal pusă Dac'am văz” că joc îşi face 

„Tot cu ţepi pin ea impunsi, Vrui să-l ghirui, săni dea pace, 
Şi cochile, voinici; tună Dar” el m'o trântit în tină: 
Poama ei de "i-o adună, Și mă dete pe hodină. 
Şi supt chicioaro împarei Când m'o deşteptat. o tuse 
Săi cure zeama, o calcă. . Mă uit, sii vezi ce'mi făcuse! 
Apoi p'acea zeamă dragă La gura'mi se biligase, 
O botez ghin şi o bagă - Banii din pungă'mi luase 
În o scorburi întinsă, Şi se duse la dracu 
Cu bete d'alun încinsă, Şi unde i-o fost lui placu. 
De-aci mere o boreasă, _ 

Vinul, ţuica cui îi place, n'aro cu ce să se 'mbrace: 
Beţivul când trece pe punte, închide ochii să nu vază apa, 
Arama omului la, beţie se arată. 
Hoţu 'nvaţă la hoţie şi beţivul la beţie. 
Să bei pân! ţi-o eşi irul prin căciulă şi cămaşa prin izmene, — Dar 
Cine se 12 după muscă ajunge la bălegar. — Că 
Cine bea 'pân' a-mbătare, hume” bu” in luine_n'are. — Şi 
Decât"săpi iasi nume rău, mar Ding ochii din. €ap. 
Spunc mii cu cine 6 DS6ŢOşti; că să'ţi spui cu cine eşti. , 
Cine te vede intrând în cârciumă, nu zice că ai intrat să te 'mchini. 

"Omul a întră în baie şi a nu se 'mbiiă, nu se poate. 
Omul: este ca oaia, lesne se ia după altul, nu judecă nevoia. 

 



).
 

SS
 

9
 "ANTUN PANN 

  

Povestea vorbii 

Un grec oare care din sate plugar, ami 
Plecă şi se duse cun al Supmăat 
Până la o rudă ce-i eră cumnat 
Şi aveă şederea departe Valt sat. 
Cumnatu-sttu care prea mult îl iubea, 
Şin casă-i văzându-l odată abia, - 
îi primi vesel, cum i s'a căzut, 
Şi seara la cină cu el a şezut, ” 

„Gu vorbe, cu glume tot. s a îndemnat. 
Ş'a dat cu: paharul pân' s'a îmbătat, 
Culcându-se astfel şi dormind ceva 
A doua zi capul grozav îi urlă, 
Ii părea mai mare de cum eră 'ntâi 
"Şi-l trăgeă să-l puie iar po căpătâi ; 
]l puneă, şi geaba,-or cum nu-i trecea, 

„Il atârnă, parcă, locul nu-i plăceă, 
-Necăjit se scoală, greaţa a-şi scuipă, 
Vrând şi dobitocul a şi-l adipă, 
Şi dacii. se duse în sat la ceşimea, 
Fluieră din buze, silindu-l să bea. . 
„Dobitocul insă dacă a băut, 
Işi ridică capul şi 'n loc a stătut, 

"Deci văzând ţăranul pe al său catâr 
Că la iluerarea-i -i nu face hatâr, 
Şi de imbiere nare nici habar 
Ca o picătură să'nghiţă măcar, 
Zise : (elătind capul) — Hai dobitoc, hai! 
Tu mai multă minte decât mine ai! . 

„De făceam aseară ca tine şi eu 
Nu eră să'mi “fie astizi aşa greu, 
Fiindcă şi următoarea poveste este a rădăcinei beţie, o 

: [alăturăm aici. 
"Când a fost odatii pre pământ aleasă 
Nobila Gutuie poamelor crăiasă, 
Dând oblăduire şi peste legume 

„Celor ce se află în întinsa “lume, 
Tronul îşi pusese sus la înălţime, 

_Intinzându” şi cortul în acea lăţime, 
' Sta înconjurată ca crăiasă mare - 
De destule poame până” n depărtare, 
Iar în jos pe vale stă în şir supt coaste 
Feluri de legume drept viteaz oaste. 
Astfel dar. regina, nobila Gutuie, | 
Vra în rânduială tronul ca să'şi pnie 
"Şi după talente ce ea cunoscuse 
be vestita Chitră cap a fi o puse; 

-.
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Rodia alese, cum.şi pe Lămâia, | 
Piersica, Naramza peutru treapta “ntâia : 
lar a doua treaptă rândui pe Părul 
Cu Cireaşea, Vişina, Zarzăra şi Xlărul : 
Tar pe supt aceştia Coarna şi pe Pruna, 
Cum şi d'o potrivă Nuca şi Aluna ; 
Cu aceştia dară implinindu'ş şi suma 
Despre toată poama şi despre leguma, 
Sta din înălţime, se uită - în vale, o 
Răspândind la toate poruncile salo, 
Prin Migdalul tainic ce îi stu la spate 

" Şi-i avea credinţă a păzi, dreptate. , - 
Deci bubosul Strugur ce'şi aveâ şederea 
Pe lângă crăiasa cu apropierea, 
Pârcălab să fie cinste avusese, 
De această slujbă vrednic s'alesese, 
Insă el, zavisnic către celelalte, 
Care ocupase slujbe: mai înalte, . 

- Începu cu ură multe pâri să facă, 
Socotind reginei ast-lel ca să placă, 
Şi pe d'altă parte poamele sărace | | 
Nu aveau de dânsul nici odată pace: | 
Nu mcetă/în lături tot să se întinză, . 
Să se mai lungească, loc să mai coprinză; 
S'atârnă de unc, sugrumă po alte. 
N'avea pis în sine“de porunci înalte, . 
Biătiios sbardalnie dintr'a sa natură, 
Supără pe toate prea. fără măsură, + 
Ji: plăcea si'ş bată joc de fie care, 
Ameţea o lume ca cu fermecare ;- 
Intr'aceste ş'alte. cu semeaţă faţii, 
Infoiat în 'hainc, răsucind mustață, | , 
Plin de nebunie, cu arţag în sine, „d 
Se ardică 'ndată, la crăiasa vine -. ” 
„A aduce pâră despre celelalte 
Şintracest chip zise cu strigări înalte : 
— Mă închin, stăpâni, cu supus raport ; 
Cum am şi poruncă ?n slujbă si mă port, 
Eu umblând. cu toate'n bun prieteşuga 
Am aflat în elo mare vicleşug, 
Multe din legume rele uneltesc, 
Rânduelii bunii se împotrivese : 
Mai cu seamă Varza ceangâmtati?'n foi. 
Umblă să aducă toate mari nevoi, , 
Ceapa cea bărboasă d'altă parte iar, ! - 
Ea inlăerămează prunci şi mume chiar A . 
Prazul iar, mojicul, cu obrazul tras; ! 
Are nişte fumuri de rup, parcă, nas, 
Când e Usturoiul, el şi mai grozav,
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Turbură văzduhnl cu al său nărav, 
Aşti potrivnici dară mau de tine păs. 
Ci pre celelalte toate le apăs; 
Eu acela care am puteri de mac 
S'ameţesce simţirea ca un tiriac, N 
Ei mă veninează cu spirtosul duh, 
Şi pe loc m'apucă tusea cu năduh, 
Despre care astăzi veste ţi-am adus, 
După datorieaca un mic supus. 
Auzind crăiasa vestea cea adusă 
De mustosul Strugur, Sluga-i cea supusă, 
Zice către dânsul : —. Ai tu mărturie 
Ca să stea dovadă după datorie ? 
— Am, el îi răspunse, şi nu o dovadă, 
Ci iţi pot aduce. chiar şi o grămadă, 
Nu persoane proaste, ci de cinste'n lume, 
Şi mă ros ascultă să le. spui anume: 
Am întâi dovadă pe Piperul care 
E la fie-cine prea de cinste mare. | 
Am şi după dânsul pe Enibaharul, 
Chimenul, Molotrul, Cimbrul şi Mărarul, 
Capera, Miăslina care sunt de frunte, 
Şi întâi poftite la oaspeţi şi nunte: 

Pe lângă acestea am şi pe 'Giuperea | 
Şi cu prea cinstita sora-i Mânătărea, . 
Mazărea, Năutul, cuvioasa Lintey 

"Care tot-dauna e la mulţi în cinste, 
Bobul stingătorul de or ce duhoare, 
Postnica Fasole cea prea umtlătoare: 
Am şi pre cinstitul verde Castravete 
Agreşele, cum şi Coacăzele fete, 
Şi ghebosul Roşcov cel supus poruncii 
Cu Zmochina care lesne'mpacă pruncii 
Am şi pe Curmaua cea în sâmbur tare 
Cum şi pe Castana cea cu mezul mare, 
Am şi pe Statida sorn-mea cea mică, 
D'o îi priimită la ceva să zică, 
De voeşti, aceştia gata sunt să vie 
Ca să stea să spuie care or ce ştie». 
Cum simţi aceasta Ceapa, totd'odată, 
Cum e din natură foarte veninată, 
Se'mbracă îndată, iute, cu mânie 
Doui-spre-zece haine “puse de dimie, 

" Și cămăşi atâtea albe subțirele, 
Imbrăcând binişul roşu peste. ele, 
Pieptănând şi barba'şi albi şi bătrână, 
Scuturând-o bine de piimânt, ţărână, 
Pleacă necăjiti'n toat'a ei putere, 
Veninând văzduhul de catran şi fiere, 

4
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Pe pământ târându'şi barba sa. cea lată, 
Sus in deal ajunse la erăiasa *ndată; . 
Cum intră de faţă ura îşi deschise 
Şi cu îndrăzneală într'acest chip zise: 
— Să trăeşti, stăpână, pe înaltuţţi tron, 
Să ne fii la toate pururea patron, * 
Să "nfloreşti ea măru ?n fic-eare an, 
Aibă'ţi chipul vesel faţa de şofran, 
Rog cu plecăciune până la pământ, 
Multa-ţi bunătate, pentru creziunânt, 
Mincinosul strugur multe ne-a pârit, 
Că ?ntr'a noastră slujbă ne-am purtat urit, 
Dar aceste toate câte le-a vorbit i 
Însuşi de la sine el le-a născocit, 
Te încrede miă, adovăru “ţi zice, 
Că am barba albă, nu sunt copil mic: 
— Pot săţţi fac, îndată orce juriimânt, - 
Spre a te încrede la al meu cuvânt, | 
Când porni din guri Ceava jurământul 
Zaudui îndată toată, frunza vântul, 
Cât de groază multă jos se seuturară: 
Pasările 'm aer de prin crăci zburară, 
Ascultaţi şi ce fel fuso jurimântul 

"- Care ea un ritor şi-a urmat cuvântul: 
— Jur cu dreptu'mi cuget să n'am parte cu t > 

Într'această lume de tot, neamul meu, 
Şi să nu ini bucur ca dacel noroiu 
De al meu iubitul frate Usturoi, 
Cum şi în osândă să, ajung să caz | 
Ca să plâng de moartea socrălui meu Praz: 
Să se stingă neamul cuscrului meu IHrean, 
Să-l mănânce vermii viu chiar în ăst an, 
Să îngrop în viaţă şi să tânguese, “ 
Fiicelomi Ridiche care le iubesc, 
Cum și al meu unul ginere Ardei, 
Praf să se prefacă ?n fie-ce bordei, 
Să ajung eu însumi unchiului meu Nap 
Şi mătuşi'mi Sfecla groapa să le sap, 
Nici să am în-lume parte ?n ochii mei 
De nepoţii Morcovi şi de Pătrunjei, 
Să so rătăcească "n lunci şi prin câmpii 
Verele'mi drăguţe Broajbe şi Gulii, 
Şi să n'am iar parte de Cartotul viir, 
De nu spui de faţă dreptul adevăr; 
Şi bubosul Strugur de n'o fi minţit 
Moartea mea să fie de tăios cuţit. 
Cum şi să mă faci 'n mici bucăţi pe loe 

ju. - Şi să mă prăjeascăi în tigti pe foc; 
"Rog dar ca să fie Strugurul adus, 

Anton Pann.—Vol. I.
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Tot de lemiio ?n lume să fii spânzurat, , 

pe Te 

Ce-a băriit de mine şi minciuni a spus, 
Xoi prin judecată ca or eu or el, 
“Să ni se aleagă dreptul la un cl; 
Voi aci acuma la 'ntrebări să stoa - 
Şi minciuna spusă: 'n faţă să so dâa. | - Auzind Crăiasa aste jurăminte 
Porunci Sulatei ce-i sta înainte, . 
(Zic) către Marulă şi către Lăptucă . 
Că aci de faţă legilo s'aducă,. Da . Și sobor s'adune 'ndatiă: prin cheinare, 
Frunte stând Dovleacul cel.cu capul mare, 
Pepenele verde lângă el să şează, 
Şi slujbaşi să aibă împrejur spre pază, 

-. Pe Pătlăgelele: 7n roşu îmbrăcate . iz , a vă » - U . - -Şi pe cele 'n vânăt, ce sunt veninate: 
"Bamiile încă, Loboda şi tirul 
Să se afle faţă, să "mplinească şirul. 
Deci acestea, toate cum se adunari 
Pe mustosul Strugur îl înfăţişară, 
Cumpăna, balanţa, aducând porniră, 
Şi pe cele spuse drept le cumpăniră, 
Ast-fel dar pe Strugur l-au- găsit de vină, - ŞI că însuşi numai esto de pricină, . Să N Iar -vinosul Strugur începi să plângă 
Şi cert din parte-i mărturii să strângă, 
Dar şi fură 'n spato-i trei ce îl iubiră, 
Şi săi părtineze singure veniră: 
Pepenele galben, Piersica, Cuisa, | A Dar nu ascultară a acestor zisa, 
Ci îl osândiră toţi ca dintr'o gură, 
Cum şi hotărirea dintru 'ntâti făcură, 
Pepenele care părtinire puse 
Se crăpă m două c'auzit nu fuse, 
Piersica asemeni şi Caisa iară, 
De necaz şi ciudă 'n loe se despicară : 
Tar Urzica care sta aci zbârită - 
Vrând să ias/afară iute necăjită, 
Urzică "mprejuru-i pe 'câţi îi atinse 
Şi dintrasta mare zarvă se aprinse, 
Dar crăiasa foarte 'n sine supărată 
Cu urgie mare se porni îndaţă | | 
Pe sărmanul -Strugur prea greu să-l blesteme, 
Şi asupră-i toate relele. să cheme, zicând: 
— Tu în a ta viaţă, ca un blestemat, 

Soare să te arză, să te bată 'vânt, 
Și să nu'ţi ajungă trupul de pământ: 
Ochii ciori -si”ţi scoață ş'alte păsări mici, | | Şi de bruma toamnei în bucăţi să piei, . . =
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"Şi apoi în urmă, prin cuţit tăios! 
Trupul tiu.să fie dat d'acolo jos, 
Şi să n'ai pe nimeni a se umili - 
Ca să-ţi tragă clopot sau â te jeli. 

„Ci cu râs, cu pântece a te aruncă, 
Cum şi sub picioare ?n danţ.a te călca. 
După ce dar astfel, cum zisei te calci 
ŞI în mici fărâme dacă te profaci 
Sângele să-ţi stoarcă, trupu'ţi tescuind> 

- “Şi să-l bea voinicii veseli chiuind: 
„Cu strigări şi jocuri a se bucuri, 

Cu oalele bându-l, bunuri a'şi ură, - 
Grijile să'şi uite în acel ninut, . - 
Si so socotească cei mai cu avut . 
Unii iarăşi limba a'şi împletiei, - 

“lar neîndrăzneţii a se "nvoinici, 
„Alţii iar, tăcuţii, când îl vor gustă 

Filozofi la vorbe a se arăta; 
Alţii când dintriinsul ceva vor sorbi, 
“La arţag să prinză 'n certuri a vorbi; 
Alţii iar să meargă pe două cărări. - 
Câinilor pe drumuri dând întărâtări, 

"Cum ca şi hebunii. vântul ocărând, 
Să se tăvălească in noroi căzând; 
Alţii iar, eci lacomi, or pe unde mân' 
Indărăt să-l toarne şi să-l verse 'm sân; 
Alți cu neruşine a se desbriăcă, 
Şi golaşi. piperul 'ntr'alţii a jucă, 

„Să se bolnăvească şi să zacă ?n pat: 
Insă toţi aceştia când so vor trezi 
Stând să.-so căiască în cealaltă zi, 

„Să se ruşineze chiar de fapta lor 
Ne'ndrăznind să'şi scoată fața la sobor,» 
Astiel dar blestemul fuse. 7n acel ceas, , 
Care până astăzi îl vedem rămas. — Do aceia 

Vinul e dat să-l bea voinicii, iar nu toţi nevoiaşii., — Că 
“Toată lumea lea! vinul, dar nu'şi bea mintea. a 
şi înnoată gura în vin până dă dintrinsul. 
Gândeşte săi nu mai lase în bute, — Şi 
Umblă cu ochii logodiţi. 
Pe:unul îl vede ca doi. — Ci i: . 
Dacă nu eşti vrednic să-l duci, nu te încărcă peste măsură. 

: - [— Cum a zis Ţiganul; 
Dacă nemai puterinţiă la ce chichirezi aăleeava ? lar nu, 
Toarnă, umple foalele, e 
““Păntşi udă. poalele. —— Şi 

edo că nu mai încape . . 
Şi toarnă până să crape. — Ardică paharul strigând : 
Dumnezeu să-l înmulțească D Ia : 
Ca şi pe piatră să crească 
PN 300 acea 

pi . 7
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Despre mâncare V.. 

Omul trăieşte cu ce. bagă în gură, 
Pintecele omului” maro fereastră ca să-i vază co a mâncat, 
Pâine cu sare e gata mâncare, 
Dintr'o ridiche patru feluri de mâncări so fac: rasă, şi norasăi, - 

r . [cute şi felii, 
Cine caută gurii i se dăzgoleşte turii. 
Cine mănâncă puţin mănâncă mai de multe ori. 
Cine mănâncă mult mănâncă mai de puţine ori. 
Omul nu trăieşte să mănânce ci mănâncă să triiască [De aceia, - 
Mâncarea de dimineâți las-o pentru seară, şi 
Lueru de seară nu-l lăsă pentru 'dimineaţă. | 
Gura omului e iad, cât să-i dai tot zico ad"... ' 
Astăzi să mănânci cât un bou, mâine ceri să mănânci cât doi. — Insă. 
Şi un nebun minâncă nouă pâini, dar e mai nebun cine-i le dă.. 
Orce lucru .când e mai puţin se pare mai cu gust. - 
Giina când se: vede în grimadă râcâie cu picioarele. 
Păduchele când: se. satură ese în frunte. — Iar 
Pliinândul codri viscăză, şi vrabia mei. 
Posteşte robul lui Dumnezeu dacă nu găseşte tot mereu. — Că. 
Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. 
Cine are bea şi mănâncă, cine nu, stă şi se uită. 
Omul | “tare-esto Rărhic. . totdă una. are. praznic, 
Iar” nevoiaşul şi prostul şi în ziuă de Paşti postul, — oa 
Astăzi când are parale mânâncă zaharicale, ş 
Când se cati mâine mare cu ce să'şi ia pâine, 
Azi are, satură zece şi mâine flă imând petrece: — De aceia, 
“Gândeşte de astăzi şi pentru mâine. 
De ai venituri mititele, mai opreşte din măisele,. 

  

    

Povestea vorbi 

In Țarigrad este un han (auzim) | 
Căruia tureeşte-i zic: Sanchi-edim:. 
Fiindcă acela care l-a făcut 
Prea sărac fusese, cu nici un avut; 
Fir de venit mare, cu câştig puţin, 
Işi ţineă viața, ca toţi cum 'şi-o ţin, 

| Decât pe, nimicuri bani nu cheltuiă, : 
De şi-i zicea gândul ce vedea să ia; 
Dar cu înfrânare mai mult petrecând, 
Işi stăpâncă polta în sine zicând: 
=- Pe cutare lucru atât o să dau 
s
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“Când pot făr de dânsul pentru ce să-l iau? 
Ia să pui en banii bine ce-i de dat 
Şi să zic în gându-mi că l-am cumpărat. 

" Când mergeă în piaţă şi vedeă vânzări, 
Pometuri, dulceţuri. şi alte mânciări, 
Intrebă de toate .cu cât se vindea, 
Şi numărând preţul ce eră să dea. 
Intr'o altă pungă băgând îl strângeă, 
Şi-] lăsă într'însa, nu-l] mai atingcă, 
Zicând întru sine: — Iată că luai 

„Şi zic (sanchi-eaim) ca şi când mâncai. - 
Astiel el tot strânse până grimădi 
Şin 'Ţarigrad hanul, cum am zis, clădi. 

  

Decât toată bogăţia 
E mai scumpă săricia, | 
“Că până nu-şi va, da toate 
Să o capete nu poate. 
"Sărăcia când ţi-e ?n vatră 
E ca o stană de Matei. 
“Sărăcia pretutindenea 
Se întinde ca pecingenea. 
Necăjita lui viață, 
:So ţine întrun fir de aţă. 
“De sărăcie nu seapă, 
„Nare după co bea apă. 
„Do _foame-i se lungese urechele. 

e sărac nici unghii nare 
“La vreme de scărpinare. 
Ware cer, n'are pământ, 
Şade ca într'un mormânt, 
"Trage neîncetat, 
Vetrela pe uscat. 1) 
E îmbrăcat ca un nap, 
Din călcâie pân' la cap. — Haina 

. - [lui 
“Mai mult aţă de cât faţă 
De la cel ce e de milă 
„N'ai ce luă nici cu silă, 

  

"Capul o să-şi spargă. 

Despre sărăcie 

Intr'un: hambar gol şi şoarecele 
" [să cază 

» 

N'are casă, n'are masă, 
Unde înserează, acolo dodrme, ! 
"Casa săracul o are 
TIN ae , . Toată ca meleu 'n spinare, 

- Işi ia ouăle şi .cuibul.. 
N'are în lume săracul 
"Unde să'şi plece nici capul. 
„Sa ars, s'a stins într'un ceas, 
Numai cu deştul a rămas, 
Lea luat sărăcia” după urmă 
Ca, o oaio rătăcită din turmă. 
Şi făină 'şi-aluat, 
Tot imprumut le-a luat 2) | 
Dacă moare juncul se răpune jugul. 
Se rupe zagazul, îi stă şi sfârleazul. 
I-ai luat apşoara, a stătut şi moara, 
Ii zmulgi aripioara d'aci nu mai” 

, - (zboară, 
De foame se învârteşto, E 
Sub călcâi locul găureşte, . 

„Arzând numai doi tăciuni, 
Nu.se pot face cărbuni; 
Numai într'un tăciune 3) 

Z 
i ... . a . - e 1) Unii zic: atrage verde pe uscat», însă nu e bine, ci vetrela, care se 

înțelege pânza corăbiei 
2) Lipsesc în ediţia «Bibl. p. toţi». 
3)' Idem, 

, 

;
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„Nu se face mămăligă, | - Unsă 
Nici poate ceva să frigă, „Când n'are cu ce săracul, 
“Herghelie de-o iapă ciufă ' : Răbdarea îi este leacul. 
Şi branişte numai de-o: tufă. - Se strânge ca melcul în coaja lui. 
Nu se face niciodată... + Când îmbrăcat, când despuiat. 
Murătură din mură nu se fece: — Când mâneat când nemâncat 1) 

"Inghite Ja noduri cât pumnul, 

şi suiteră în nas fumul. — Cum a zis un copil: . 
— "Tată! noi n'avem pâne nici o coajă 

„Şi câinii umblă cu covrigii 'n coadă. - 
Găina curături visează, şi vrabia mei, — Altul a zis iarăşi 
Melcii îi frig pe cărbunii ! 
Şi ei cântă ca nebuni. 
Cu necazul se hârşeşte ca. unul ce cu el creşte..— Ci, - 
Arapul de n'ar vedei pe tatăl sia şi pe moşul său negru, el sar 

- [omori. 

Aşa, şi săracul,   

De acoia şi săracul işi cântă sihgur, 
'Tu foamete lungă unde ai iernat? 
La săracul în pungă şi mai mult sub-pat. — “Insă 
Cei mici vor multe şi de toate. — Dar 
Sărăcia învaţă pe „om să fie econom. — Sau: J 
Dăscăliţa săricie "nvaţă pe:om meserie. 
Că dacă nai ce să mănânci, munceşti până cazi pe brânei. 
“Sărăcuţa, lelea plăteşte cu pielea! , 
Calul râios se searpină de copacul scorboros,. ' - 
Ochii săracului sunt în mâinile bogatului. 
Bogatul se_scarpină_şi săracul. socotește că caută „să-i. dea. 
După toată_siricia îl mai. minânci ş ŞI răi. Ai , 

"Dâcitţi moare calul iţi vezi „pe. jos” hâlul.” 
Ii destul de rău dacă nai al tău. 
Un bordei să ai cât de rău, numai Să fie al tău. 
Te răstaţă într'al tău ca ariciu ?n cuibul său. — Căci 
Ajungi în casa altuia nu poți: şedea cum îţi place. 
Ajungi la masa altuia, nu mănânci după cum ţi-e gustul. 
Ajungi în patul altuia; nu poţi dormi după cum ţi-e voia. ! 
Tot câinele ese din” iarnă, -dar numai pielea lui ştie. | 

Că, 
Ori cât de mică piatră e mai grea intra sa vatră. — Şi 
'Tot cocoşul pe puroiul său cântă , 
Din pumni străini nu te saturi când bei apă. - . 
Mâna altuia nu te scarpină cum îţi place. , - i 

" Dacă _nu_te_saturi ri mâncând, dar lingând niciodată, * 
“ Albina vrednică însă d'orce floare face” strânsă. : 
Dintr'o muncă cât de mică . . MR 
"Dacă nu curge, tot pică, ” E: 
Acul este 'mic, dar scumpe haine coase. 

  

1) Aceste două versuri lipsese în ediţia amintită. - DR



" POVESTEA VORBIL 

  
. oz 

Surdul n'aude dar le potriveşte. — “Tot omul | 
Are ochi, inâini şi picioare, | : , 

„ Poate munci cu sudoare. — Dar - 
Vara cine îşi câştigă 

“Iarna “nu se încârligă, — Săraeul de ce e sărac! Că, 
Nu crede ce e în carte, Me , 
Ci crede 'n lucruri deșarte, - 
Nare nici ce să îmbrace . 
Şi şade, sărbitori face. p/ 

— 9 - . e rr cal 

Povestea vorbii 

O femeie săriicuţă, c'o roch6 pe ea,. capot, 
Veche, ruptă, peticoasi şi cârpită peste tot, ' 
Mai mult aţă de cât faţă, se vodei în alei port, 
De cânepă, în şi lână şi'de tot felul de tort, | 
Tiind astfel îmbrăcată, nici mai bine, nici mai prost; 
“Sa dus să se sporedească la un duhovhic în post, 
Şi mai întâi de cât alto începri acest cuvânt, PN 
“Zicând : — Cinstite părinte! Nu căci ină vezi precum sunt, 
De stracă sunt siiracă, dar 'or-pe unde am fost | 
Mam păzit ca de otravă 'şi n'am spurcat sfântul post. 
Ba şi în zile de dulce lăsate de Dumnezeu i 
Neavând, săi” cumpăr carne, am postit iarăşi mereu. 
De cât numai. câte-odată când îmi dau oameni străini, 
Şi când prinz vreo găină venită de la vecini, | 
Atunci dau şi cu de dulce, atunci mănâne mai pe plac. 
Atunci îmi este Crăciunul, atunci 'Paştile îmi fac. 
Dar tct, cinstite pirinte, greşii odată şi cu, . 
Care păcat ca un ghimpe îl port în sufletul meu. | 
Că 'ntr'o zi mergând în piaţă şi prin pesctirii trecând 
Imi veni la îndemână şi un cosăcel furând, Si 
Uitai că e sfânta lunea şi fiindcă nu inănâne des, 
Cum mersei pe loc acasă pornii pe sură si ?ndes. 
Vai! când mi-am adus aminte că chiar sfânta luni a fost, 
Cât m'am căit părințele, că am spureat sfântul post! .“ 
M'am ucis în cap cu pumnii, am: băgat degetul ?n gât 
Şi să ierţi, toată mâncarea o turnai numai decât, | 
Apoi mai o săptămână zăcui de inimă rca, 

- De păreă că toată carnea şi casele mi dureâ. p 
“Aşa cinstite părinte, păcatu'mi mărturisesc; 
Şi or cum ştii rândueişte'mi canon să mă mântnese, 
De alte sărbători iarăşi nu ştiu de le-oi fi păzit, 
Sânt în iad şi de acestea,.d'o [i cum am auzit: ă 
Că este o viduviţă, cu care mă ?nvecinese, _ 
Bogată şi milostivă, mai mult de la ca trăesc. . 

„Şi nu-i fac vr'o slujbă mare, ci nimic să zici de vei 
,
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“MA trimite să chem numai câte-un prieten de-al ei 
Şi alte ori mă pune de departe sWnerijese, 
Când va fi -să vie altul, si mă repez să-i vestesc. 
Apoi îmi dă mălai, pâine, bucate, rachiu şi Yin. 
Cu'n cuvânt mult bine face la câţi în casa ei vin. 
Şi esto evlavioasă, să ferească Dumnezeu, 
Niei călugăriţi?n lume ca dânsa; n'am văzut cu. 
Că nu o văz niciodatii lucru în mână luând, 
Ci or când mă duc în casi-i, o găsesc în pat şezând, 
Gătită, împodobită, hâinile ci ochii'ţi ia | 

„Ferice de biirbăţelul ce-o avei parte do ea! 
I-am zis odată: — Fetico! fă bine a mă iertă, 
“Să te 'ntreb, pentru ce oare azi nu lucrezi dumneata?! 
-Or este vr'o sărbătoare şi ţii pentru vro un sfânt? 
Spuno'mi, mă rog, că ştii carte şi toate de pre pământ. 
Ea îmi răspunse, zicându-mi: — Mamă, dacă vrei să ştii 
Peste toată siptămâna găseşti sărbători să ţii, 
Că Lunea sunt sfinţii îngeri, Marţea sfântul Ioan, 
Carii şi în alte zile so prăznuesc peste an. 
Miercurea e ziua Crucii, d'accia şi post mâncăm. 
Şi furca fiind mai mic'nainto-i n'o ridicăm, 
Joia. sunt sfinţii Apostoli, cum şi sfântul Nicolai, 
Vinerea e sfânta Vineri, sto ţii chiar să' nai mălai ; 
Sâmbătă facem colivă şi de răposaţi vedem, 
Duminicaincai să ştie că trebue să şedom. 
Asta. e, mamă, pricina lucrun mâini de nu iau eu, 
Că sânt prea evlavioasă şi mă tom de Dumnezeu; 

"Iar tu, mamă, eşti săracă și nu'ţi dă mâna să şezi 
Cu voie şi fără voie trebueşte să lucrezi, 
Ş'aşa cinstite părinte, ca o săracă ce sunt, 
Nu le-am patut ţinei toate toema dup'al ei cuvânt: 
"Ci alte sărbători numai, a vr'o-câţi-va mai mari sfinţi 

* Dintr'a mea, copilărie, de când eram la părinţi, 
„Cum am văzut de „la, dânşiii lo:am ţinut şi le-am păzit, 

Chiar şi când n'am avut pâine să lucrez m'am îndrăznit. 
Vinerea n'am tors cu furca, Pilipii toţi i-am ținut, 
Noui Marţi şi Răpotinii i-am păzit cum am putut. 
Joilo pân” la Rusalii cu nu m'am atins de fus, 
Şi la Circovii Marinii mâna pe nimic n'am pus. 
Cum şi alte ca aceste, după cum am apucat, 
Le-am prăznuit, mi-a fost frică să nu caz în vrun păcat, 
Căci după ce sunt săracă să najung să mă slutese,: 
Şă pierz vr'un ochi or vr'o mână şi să mi ticăloşese, 
Şi cu nădejde, părinte, ci doar (acestea păzind) 
"Voi scăpă de sărăcie, să nu umblu flămânzind, 
Dar văz că şi cu acestea nu pot să mă procopsesc, 
Nu pricep ce o să fie, pentru ce nu izbutese.: 
Aşa, cinstite părinte, stau şi mă mir ce să fac. 
Cin loc simi mearg?Pnainte, îmi sporeşte ca la rac.
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Nu pot deloc să leg două, una mă bălibănese, 
"Mai mă rup, şi mă sparg, încă, în loc, să mă-imai cârpesc. 
— Fiică! duhovnicul zise, în felul co țe privâse: 

„Puteam fără d'a'mi mai spune. acestea! să le ghicesc, 
Chiar portu-ţi mărturiseşte şi te arată curat Na 
C'ai ţinut sărbători multo şi nimica nai lucrat, ia 
Îndeşert dar. ţi-e mirarea şi în zadar te ciudeşti : 5 
De ce nu-ţi inerge'nainte şi de ce nu procopseşti, 
Că, tocma pentru aceasta, cum zici, toate îţi lipsesc, 
„N'ai haine, n'ai pâine'n casă, şalte nevoi te'mbulzesc, 
Fiind că atâtea zile, de, sărbători ce le crezi, E 
L-ai petrecut în ședere, dormind fără să lucrezi, -. 
“Care puteă să-ţi aducă îndestul: spor şi folos, 
“Ţi-a pricinuit tot lipsă şi aşa trai ticălos, 
“Căci, Dumnezeu porunceşte şease zile si munceşti 
Ş'a şeapta zi, Dumineca, din lucru să conteneşti. 
“Biserica iar opreşte să s6 ţie osebit 
Nişte sărbitori alese, co- praznice s'au numit, 
„Asto trebue creştinii a le numi sărbători 
„Şi cu evlavie bună a le păzi sunt datori. 
Jar nu Răpotini şi Pilipi să ţii şi să prăznueşti. 
:Or Marţi, Joi, Vineri.şi Circovi, sărbătorile drăceşti. 
“Care le ţinea norodul în vremilo păsâneşti 
ŞI se închină la idoli, la dumnezei Elineşti. 
Lepădaţi, zic, rătăcirea, dacă credeţi în Hristos, 
Întoareeţi-vă-ţi la lumină, fugiţi de drumul noptos. 

» Lăsaţi credinţa deşartă, depărtaţi acest nărav, ! - 
Apucaţi-vă de muncă şi goniţi traiul trândav. 
V'aţi învăţat tot în lene şi vă place să şedoţi, » 
Jar, lipsa şi sărăcia d'asupră-vă n'o vedeţi. 
“Vai deprins în toată vremea la clopote s'ascultaţi 
'Ca să tragă în troi rânduri din lueru să încetaţi. 
N'a mai rămas om să moară, că elopot cum auziţi, 
“Îndată de sărbătoare sunetul îi socotiți. 
Apucă-te, zic, de muncă şi nu umblă haimanând | | 
Şi uşile unei-altei înverigând şi păzind. 
“Tu zici că nu faci păcate şi de loc nu socoteşti : 
'Că greşeşti de “o potrivă, altei când îl înlesneşti, i 
Imi spui că ţii curat postul şi apoi furi la găini, 
De pe la pescării peşte, ş'altele de la vecini, 
Post curat nu se numeşte când furi şi faci rău mereu, | 
Ci spureat scârnav cu totul şi urit lui Dumnezeu. . 
Post zicând nu se 'nţelege numai de a nu mâncă 
Ci şi poruneile legii să ţii a nu le călca. 

Nemâncând şi făcând rele nu te poţi tu:mântui, | 
In zadar numai cu postul Raiul vei nidijdui. ' . | : 
Postind şi făcând păcate,.pe Dumnezeu nu-l împaci, 
“Că dracii'n veci nu mănâncă şi nu se mai schimb din draci 
«Ci când posteşti fă şi bine, nu amăgi, nu fură, 
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Nu pizmui, nu ucide, nu ocări, nu jură 
Nu face nici tu. păcatul, nici altui nu-l înlesni, 
Şi a băgă în nevoe pe niminea nu. 'mdrăzni. | 
Nu râvni la păcătoase ?n trai mai bun de le vezi. 

„Ci să-ţi aperi cât poţi cinstea şi sufletul să-ţi păstrezi, 
Na cădea ca oaia'n,râpă văzând p'altele sărind, ” 
-Nu face ce face altul, ei îţi fi cruce fugind. 

" Cu al tău te mulţumeşte, d'al altuia nu dori, > 
Inima-ţi de vr'o plăcere n'o răni când vei zări. 
Să vorbeşti tot adevărul, minciuni să nu limbuţeşti 
Fugi de fleacuri şi de vorbe ncbune şi norozeşti, 
Cinsteşte pe fiecare, pe niminea nu uri, 
Tartă greşelele altor, cu vorbe nu-i amări. | 
C'atunci postul îţi ajută şi atunci te mântuieşti, 
Atunci poţi firi'ndoială creştină să te numeşti. 
La praznice -şi Dumineci la bisericii s'alerpi, 
Dacă nu te iartă lucrul şi'n alte zile să mergi. 

„Im sărbători mititele,. în care poţi să lucrezi 
- Repede-to de: te'nchină şi mergi de treabă să-ţi vezi: 

Ciu sfântul nu se cinsteşte cu şedere, nelucrând, 
Ci cu păzirea de rele şi cu bunătăţi făcând. | 

- Sfântul nu îţi porunceşte să dormi şi să stai pe brânci 
Când îţi lipseşte în casă şi nu ai co să mânânci. 
Sfântul nu va cuiva răul, ci a binele la toţi, o. 
Şi nu cere de la tine peste aceia ce poți. 
Sutlet curat totdauna Dumnezeu şi. sfinţii cer 
Şi or ce faptă vei face săi gândeşti întâi la cer... 
O asemenea, povaţă ascultând! ea auzind : : 
Şi lacrămi de pocăință din ochii ei şiruind, 
Cu o inimă înfrântă şi cu suflet umilit 
Când a plecat să se ducă întracest chip a vorbit: 
— O! cât de întunecată şi rătăcită am fost! 
O! cât. mi-am petrecut anii şi viaţa firă rost!... 

= 

ț E 

N 

Cui i. se croeşte ritu, i 
“Rău îi merge tot mereu. . 
După 'ce pomul il bate grindina. 
JI bate şi omul dându-i cu prăjina, 
Când e omului să-i vie 
Vre un rău fără să-l ştie, 
Or zăboveşte | 
Până-l soseşte, . 
Or dă fugă 7 
Să-l ajungă. - a 
In loc să-l scoaţă din undă 

x 

A . + 

" Despre nenorocire O - 
! ” — . . . 

In vultoare îl afundă. 
Fuge de la aoleu 
Si dă peste oleoleu. 
A vrut să fugă de Stana. 
Şi a dat peste Satana. - 
Se plânge d'o întâmplare 
Şi a dat peste mai mare. — Cici, 
Noi unele-adăstiim 
Saltele intâmpinăm. - 
Plângând c'a rămas cu una 
Pierdu şi pe cea din mână.
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Noi într'un fel le, gândin 
Şi în altfel le brolim. 
„Si nu mai deâ relo Domnul, 
Cât poate_suferi omul. — Dar, 
Cine n'a gustat amariul - 
“Nu ştie ce e zaharul 
"Pe mulţi cards cei buni incă), 
Hamurile' îi mănâncă; | 
Pân nu-i iei şeaoa din. spate - 
Nu vezi în ce loc îl bate. - 
Capul, până nu 'se sparge, cre-. 

- [eri nu se văd. 
Când eşti în luciul mării şi tună 

_Anovoie o să scapi 'de furtună. 
Marea e plină de talazuri 
Şi lumea cu feluri de necazuri. 
Nimeni nu se vaită de gras. — Dar 
Se plânge şi ăl de are, 
Se plânge şi îl de n'are. — Căci 

o» % . 

Totdeauna desfătarea are sor” pe 
„ [intristarea, 

Ypuroaica fată şi epurile de inimă 
[se vaită. — Insă, 

Nu văită pe sărac de traistă şi de 
EA “ [sac. 
De .nevoie trebue 'să sc. înveţe, 

Povestea cântecului Lp 

Si mănânce şi pere pălureţe. — 
Si (> a 

La neploae e bună şi grindina. — 
_ [Căci omul nenorocit, 

[ învăţat ca calul cu pofilul. — Şi 
IE mâncat ca Alba de ham. — EI 
Ii învăţat, cu greutatea jugului. 

| = Ca. 
E ros ea ccafa boului de jug. — Şi 
Trago în greu cât poate. — Că 

| [nenorocirea, - 
Ii face foc în spinare - 
Şi el sutere?n răbdare. — Mereu 
li dă necazul de nod. — Şi 
Curg belele, rabd?n piele. 
Un necaz abia îl trece 
Şi vin în locul lui zece. 

“Dar el rabdă zicând ca fiecare: 
— Asta e.pe d'asupra ca fuiorul . 

“ Ea " (popii. — Şi 
Nu no ajung c'avem două, 
Şi no tin şi alto-nouă. — Dar însă, 
La nenorociri săracul 
Răbdarea îi este leacul. — Că, 
Răbdarea e totdeauna - 
La or cine cea mai bună. 

P'a virtuţilor livede trebue în căpătâi SE 
Pomul cel scump al răbdării să se afle mai întâi, 
Şi dacă din- întâmplare natura nu-l va sidi, 
'Trebuc or cum să facă cineva a-l presădi, 
Şi să îngrijească bine ca să prinză rădăcini, 
Nu cumva să do. ce-va! i pricini; 4 a să se usuce de ce-va'ncontră pricini; 

„- Ş'apoi' vârfurile "nalto'să le taie noncetat,. 
Ca să so înrămureze şi să. fio mai plecat. 
Cum şi bine să se'ntinză Vadâncime în pământ, o 

* - Ca nu cumva să-l doboare vr'o furtună sau vr'un vântş 
Care şi în timpul iernii să nu poată deveri, 
De şi toat' a lui verdeață se' v'atuncea scutură; 

„Mai vârtos că nici nu strebui l'aşa timp a-se mândri, 
- Cin frumoasa primitvară când va'ntrunzi şi ?nflori, 

: Şi în liniştita vară vesel stând şi tămuros 
Işi va da cu belşug rodul cel prea dulce și sustos.



„ Arvunează din vreme pe fericita muncă. — Şi 
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Despre lucrare i 

- Celui cu meserii multe 
Casa îi este fără curte. — Căci 

Doi pepeni într'o mână nu poţi ţine nici o dată. — Nici, 
Nu poate 'omul să şează cu --- în două luntrii. — Ci, 
“Pine-te numai de una, nu sări din una întralta. — Că 

- De cât multe şi tot rele, mai bine una şi bună. 
Multe ştie, multe vorbeşte 
Şi nici una nu isprăveşte. — 'Iotdeauna, 
Oroitorul umblă cu haina descusută. — Şi 

„Gismarul umblă _cu_cismele sparte. — Insă nu ştie că, 
“Popa cu opinci încălțaD) 
iDe puţini e ascultat, — Zicând: 
Dă la” ii calic nu_ aili nimic, — Că, ” Su 

chii-înţel&ptului văd mai departe — Pentru că totdeauna, 
Lumânarea' se aprinde pentru cei ce —văd,-nu- pentru cei orbi, 
mul-se-uiti-în-făţi Ă 

Şi îţi judecă viaţa. — Cum zise oare-cine:' 
Nu ştie bărbatul, pe cât ştie satul. — Că 
Nimenea nu întreabă de casa îrumosului 
“Ci de casa vrednicului.” 
Vrednicia omului se cunoaşte dupi port. — Că, 

- Dacii des sărbiitori faci: 
Nu o să aibi ce să “mbraci — Deci dar, -. 
Munca e blagoslovită, - | 
Când te ţii de ca, ai pită, — "Omul 
Cel înţelept îşi: găteşte 
“Incă pân'nu flumânzeşte. — Să luăm pildă că 
Furnica îşi strânge hrană 
De cu vară pentru iarnă. — Şi, 
Şoarecelui nu-i lipseşte | - 
Că din vreme grămădeşte. — Iar, 
Greerele 'n vremea agoniselii, cântă 
Şi iarna cere să se împrumute, — Aşa şi omul nevoiaş 

Vara ?ntins la umbră doarme 
Şi iarna moare de foame, a. 
Când fiertură în oală, - 
Şi când mămăligă goal, — “Sau N 
Când florile rodului, Ă 
“Când frunzele pomului. — Pentru că, 

„Ciric şăâde”coadăzi-6ads> cine mişcă el tot pişcă. — ŞI 
Ia tinâreţe” cins nu lucrează, la bătrâneţe râiază. ——- De aceia 

[zise un înţelept: 

Scoală-te de dimineaţă şi te culcă mai târziu. — Şi 
“Cine pleacă de dimineaţă departe ajunge. — Pentrucă
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Un ceas al dimineţii plăteşte cât trei după prânz. — Şi 
De multe ori nu aduce anul ce aduco ceasul. — Că 
"De unde nu gândeşti, d'acolo sare epurile, 
Toate sunt la vremea lor. — Iar 'nu 
Lasă-ţi Incrul şi-ţi ia mucul. — Pentruci 
“Vorba lungă e: săricia omului. — Şi 
Cine vorbeşte, lucrul nu-i sporeşte, , 
Jar cine tace, mai multă treabă face. — Nu fii - 
Bun de gură şi rău de lucru. — Că 
Numai cu vorba nu se face ciorba. 
Di din-mâini-dacă-vrei-să-eşi-lă” liman. — Mereu 
Imercază pe mult şi pe puţin. — Că 
Mai bine co, decât, nimic, - 

„ȘI - 

  

| Povestea vorbii 

Doi ţărani când vrură la lucru să plece 
Nevestele'n casă până a-i petrece, 
I-au sfătuit ce fel şi cum să urmeze, 
Cum să se tocmească şi cum să lucreze. 
Una zise: — Frate, vezi de ţine minte 
Şi un'a muerii din zece cuvinte, . 
Eu nu îţi zie alta decât să ştii cum că 
După cum eşti mare şi vrednic de muncă 
Când te toemeşti, cere săţi dei plată bună, - 

"Nu luă îngrabi pe nimic arvună, a 
Siţi pierzi surda vrome şi zilele tale - i 
Şi să vii acasă fără de parale, - 
Iar cealaltă zise: — Biărbate asculti, 
Lucrează pe plată puţină şi multă. 
Cum ţi se întâmplă, nu după plăcere, 
Decât să pierzi vremea de geaba?m şedere. 
Deci dar ei plecară amândoi d'odati, 
Ştiind fiecare sfătuirea dată, 

“În oraş-intrară lucru să găsească, - 
Veniră şi'ndată “oameni să-i toemească. 

"Cel cu plata mare nu vru jos să lase,. 
Nevasta acasă. cum îl învățase. 
Astalalt se duse, lucră, lu plata, 
A doua zi iară la alţii fu gata, 
A treia zi încă n'o pierdu de geaba, ' 
In scurt totdeauna se află în treabă, 
Iar celalt tovariş stând în aşteptare, 
Ca să se toemească tot pe plată mare, 
Mai mult a-lui vreme eră petrecută 
Firde nici un lucru şi'n deşert pierdută. 
Ce lua?n trei zile dintro. săptămână | - 
Da ve dale gurii odihaind p'o rână... 

-)
 
i
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Ascultă din zece vorbe şi una a muierii.— Dar 
Sfatul muicrii muierilor foloseşte. 

Deci el cu şederea din zi până'n seară 
Se învăţă leneş prin munca cea rară og. Sa 
Intraceste vine o viduri'n 'piaţii ! 
Și văzându-i trupul -şi viteaza faţă 
ice întru sine: — Ce om voinic, mare!” „2 
Asta crez că?n lucru cât trei puteri are. 
Şi'n dată cât cere îi dă să nu-l scape, 
Il duce la vie şi-l pune să sape, 
Ea ca o femee văduvă, săracă, 
Se. dete do parte bucate să-i facă, 
Cugetul zicându-i: plata ca plata, 
Pe om întăreşte la muncă bucata: - 
— De şi n'am tocmeală să-i dau de mâncare, aa 
Dar văzând semdeamnă mai mult la lucrare. 
Stând însă întraceast ei. gândire bună 
Ascultă şi vede că sapa nu sună, a 
Aleargii la dânsu... — Ce şezi? îl intreabă, ÎR 
— Odihmnese, răspunse, riu şez eu de geaba, 
Se scoală 'nainte, începe lucrează, 
Şi ea iar se duse mâncarea să vază. 

. 

“Cum îl lisă însă stătu totd'odată, 
Sărmana femee s'a 'ntors iar îndată, 
Incepi să-l certe, zicându-i, ce şade? 
Ci ca îi plăteşte după cum se cade. N 
El iar înainte-i începe să sape, - 
Ea pleacă la oală să-i ducă să crape; 
Dar când se întoarse cu strachinan mână. 
Il găsi la umbră culeat pe o rână. --— 
— Ce faci? îl întreabă. EI: — Stau după muncă 
— a scoal'de mănâncă; ş'âpoi iar te culcă. 
Ci pe trupu- ţi mare te- -am ales pe tine, 
Gândind' simi iau bino ş şa fost vai de, mine! 

Tată omul dară leneş cum. se 'nv aţă, 
Și de a sa minte şi de rea povaţă, 

„„ Deci când trece vara şi lucru "'ncetează 
Plec şi ei acasă copiii săşi vază, 
Cel cu plata scumpi duse punga goală, 
“Trist, galben la faţă şi slab ca de. boală. 
Iar celalt umpluse” de sfanţi chimiraşul. 
Şi se duse vesel co trandafiraşul. _— De aceia zice un înţelept: 
T'oamea se uită. la poarta omului muncitor şi nu :indrăzneşte 

[să intre. — lar cel lenoş 
Până- se înalţă, sonrele se malţă, şi până se găteşte, soarele 

- | - [sfinţeşte. — De aceia, 
In casa trândavului e sărăcie lucie.
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Când mălai, are, sare n'are, când sare are, mălai n'are. 
Hămâne în sapă de lemn şi în casă făiră piemn. | a 
Lenea faca pe bogat a i se uri. : 
Şi pe sărac în nevoe a so târi. 
Intr'un papuc ş'o opincă, lipa lipa nea Stănică: 
Toată vara cu cojoc 
Se încălzeşte la faţă 

şi iarna cu --- la foc. 

Iar spatele-i înghiaţă. Trăeşte viaţă cârpită cu aţă, vu yu . e. a e A . . Pică pară pică, dacă-i pică cu te-of. mânecă, iar de nu, acolo 
[vei şedea. 

Umblă et capul între urechi, cască gură, pierde=vară. : 
Riisare unde nu-l semeni. 
Unde sunt doi: cu el trei, * 

= 

Casa i e în trei 
Sărăcia îi roade urechile. - . 
Umblă gol ca un pistol. 
Se *mbracă numai pe dinăuntru. 

  

„Încârduit cu torehea berchea, trei lei perechea. — Şi 
Sărăcia de el se ţine ca pulborea după câne. 
Umblă pe drumuri tăind câinilor frunză. ! 

pereţi şi cu uşa plin pod. 

Povestea Vorbii 

| 
Unul avea o nevastă 
Leneşe de tot şi proastă : 
Atât, în cât pân” la guşe 
So tăvălea prin cenuşe, ., 
Haină nu avea,-nici treanţă, _ 
Decât o cimaşă zdreanţă, 
Rupti de tot, prăpăditi, 
În mii locuri găurită, 
Nu se mai ţinea pe dânsa, 
I se vedea tot printr'insa, 
Bărbatul ci ca ca iară 
Umblă capiu pian seară, 
Mai mult şedea pe o-rână 
Decât lucrăm siptămână, 
Cătâ tot muncă uşoară, 
Numai pentru pânişoară. 
Nu-i plăcea trupul si'şi frângă, 
Si lucreze şi să strângă, 
Amândoi se potrivise 
Şi la „toate se unise, 
Câţi îi vedea'n astă stare 
iicea. de ci ficare: | 
— Și-a găsit hârbul capacul, tig- 

[va dopul, şi lelea bărbatul. 
Va spart Dumnezeu două case; 

| | 
Deci ăst bărbat, biet, pe sine 

"Vedea, nu se vedea bine, 
Dar căzând nevasta-i goalii 
Fără preş şi fără poală, 

IL se păru cu ruşine, , 

De şi ea nu simţea bine, 
Și cu "'ngrijirile sale - - 
Strângând um leu do parale, 

„Zise-al sale neveste: 
— Dragă, o zicală este: 
«Bogatul mănâncă când voeşte 
, [şi săracul când găseşte 
Paştile săracului este când îm- . 
”- Îbracă cămaşe nouă, şi când ' 

“ [are pe masă ou», 
Şi tu azi dar te giiteşte, 

""Te spală, te curăţeşte, 
Că merg să-ţi cumpir cimaşe 

„„Ca să lepezi ale faşe. " 
Deci dar eşind el din poartă” 
"Ca să se ducă la boltă 
Intâlni în- drum pe nașul 
Şi-i ceru Ja el sălaşul. 
Yinul acum ce să zică, 
Punga-i eră uşurică, | ' 

.
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De cămaşe se lipşeşte 
Şi de masă târgueşte. 
Găseşte o gâscă grasă, 
O ia şi pleacă acasă. 
Cu naşii săi împreună 
Săltând de piirere buni. 
„Copilul său cum îl vede 
La mumă-sa se repede 
Şi de departe o chiamă 
Strigând vesel: — Mamă! mamă! 
Tata aduce pe naşa! ” 
Ei îi sufli?n urechi vântul; 
Şi îi se pări cuvântul: 
«Tata, aduce cămaşa» 
Tata cu naşu şi naşa! 
"Sau cum zice pruncul: maşa. 
Şi do bucurie mare . 
Pierzându'şi cumpătul, -sare 
Numai decât se despoaie 
De treanţa ei cea cu soaie, 

y 4 

Ş'aruncând-o m foc rimase 
Muma ei cum o fătase, 
Si aşa ca o păpuşe 
Ese îndată -la uşe 

Despre săracul mândru , - 

Să-l adaste si sosească : 
Cimaşa si-i priimească, 
Dar când în loc de cimaşe 
Vede gâscă, naş şi naşe, 
Aleargă lipan .s'adune, o 
itupe, împrejur işi pune, 
Şi tocma-ca paparuda 
Viind îşi priimi ruda. 
Apucă gâsca mai tare! 
Ca sto facă vr'o mâncare, 
Şi până ca să gătească 2 
Naşu' ncepi să vorbească, 
Zicând: — Rea a fost, nevastă,: 
Sărăeia'n lumea astă! 
Despuiata cum aude 
Intreabi 'hdată pe rude: 
Unde aţi văzut-o oare? 
Or astăzi .în târgul mare?! 

E 

! pe 

Cui i-e frică să so'nsoare 
Si” şi ia o nesimţitoare. 
Ca şi această neroadă, : 
Şi nu-i va mai cere modă. i 

Umblă pe. drum cu: alai 
Ş'acasă n'are mălai. - | 
Parcă îl scot banii afară din casă. 
Pe uliţă Chiriţă 

După ce are chelie 
Mai_are şi fudulie 
S'a văzut cu nişte Dale la gură, 
Şi le socoteşte că sunt unturi. 
Dupies nici 1 âr5 de cercei 

[urechi 
Umblă si'şi cumpere şi două 

(perechi. 
Nu-i ajunge nas că n'are 

Mai e şi cu --- mare, 
Se încearcă la zbor 
Ca puii de cocor.. 
Ca cocoşul se roteşte 
Intre-găini când se_priv eşte. 
Sc umili îi Sprâncene 
Ca curcanul în_pene, 
Seorăsfațării” haine lungi 
Ca un ban în două pungi, 
N'are pe sine nădragi : | 
Şi îşi cumpără diisagi — Capra 
De râie coâda îi pică, “ 
Si ea tot sus o ridică, 

“Şi sărae şi ne supus, 

Umblă cu nasul pe sus, — Dar Săriieia îl întreabii. 
— Capră râioasă unde ai plecat? — La oraş. — Poţi merge şi mat 

[departe de te-o-i lăsă - 
Nu te uită că-i e cămaşa albă, că poate în credet este stăpân ps: 

[dânsa, 
|.  
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“Bună e mâneca lungă oi. 
Dar “pânza” nu va ajungă. i 
Mielul după ce e slab, are şi coada lată, . : | S'a înfoiat ca varza Şi S'a "ngâmiat ca barza. — i o. , Sare ca capra neagră dia cloţai în clo'an să meargă, Siracul mândru se uiti la ceilalţi ca la nişte muşte, > Până îi ia cineva musca dela nas. — Il întrebi: + “ De ce-ţi curg mucii?.— Do iarnă. — Lasă că te ştiu şi d'astă vară, Ca păunul se mândreşte — Şi 
Tot cu laude trăoşte. — Dar E « Lauda de siuo pute A | d. “Ca vinul rău din bute. — Cei pa Mai” credincioşi ochii, decât urechile. — Pentrucă, . Alta e a auzi şi alta e a vedeă. — Cum a zis una: |. Că ——. Nu crede, bărbate, ce vezi cu ochii, .- a | Ci crede ce-ţi spui eu. — Săracul mândru zice: LE — Nu sunt numai cu deştul în gură, ci cu mâna toată, —: E: este: So laudă oala că va sparge căldarea. — Şi | Potriveşte, mirosul trandafirului cu putoarea porcului. Corbule, cum îţi sânt puii ? — Frumoşi, pe cât merge Înegresc, Găina când va oua 

. Aude o mahala. 
Prepeliţa se ţine căi e cu coadă, 
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Şi ea îi e până la noadă. — Aşa e şi Săracul mânara, : au Plată di la:om anume Îi : Ca să-l laude în lume. | | . A 

Povestea vorbii 
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Un june 'ntr'o vreme rugă po oare cine 
Peţitor să meargi'n satele vecine, 7 La o fată caro el tot o văzuse ! PA Şi'n inimă dragă cu foc îi căzuse, . * " Peţitorul care eră iariş june ' Priimi să -facă acea repejune, . , Dar gândi în sino: — Do oi vedea ct'mi place Vorba pentru mine mai bine voi face. 
Acest însă-l roagă şi faco tocmeală 
Că-i dă co va cere pentru ostenealii, 
Numai or cum ştie mijlociri să facă 
Prin laude multe și el ci stii placă. E R „Să zică că este june prea de treabă - „+ Şi are do toate, de ori ce întreabă: : »* Car, boi; vite multe, şi holdele sale, 
Po lângă acestea aro şi parale. | “Dar ca să se'ncreazi ce o si-i răspunză 
So'nvoi să meargă şi să se ascunzi | 

Anton Pann. — Vol. î. 
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i: „420 Când, defăimă, arătă cu degetul către 

a 

fereustră. -. . 

îi ” if . iq 

- - E Ia iu - 

mă » s. 
Ss pi „+ i ip je | 4 

* Sa - st A ANTON, PANN ni 
m e a maree a Ape ae e . y Dai 

pr ai TI , : 

AR E E Ra 
- La! spatelo căsii tocmă/ri ferestrui6 + ! 

, * Ş'acolo s'asculte cele ce-d:să'spuie. i. . 

” ta _* Căci ei împreună mergând cam. pe seară pi 

î -: „Şi de casa fetii când:sapropiară, +. | 

$..* Peţitoru "dată în casă se duse; | 

pi lar junele' mierse m fereastră se pnse.: - o. 

5 4 Aşa peţitorul începi să spue: i: Di 

îi. La părinţii, fetii, cereri.să propuie, . | , a 

-,Spuse- pentru jună că este cu stare, +... . 

Ie „Cu două guri însă, şi şoptind şi tare, 

+ Cand vorbea de. bine strigă să auză, — Tare: 

m pu Şi când spuneă rel abia mişcă buze, . 

“î Uitere un june de treabă, cu mint, — Incet:1) “ Ii 

"30 Bun neghiob mare şi om fără cinste. — Tare:?) pi 

- EL beţiv nu este, vin, rachiu nu-i place. —Jacet: o 

“Bea de se turtoşte şi cocă se face. — Tare: : N: ă 

„253 .Are boi, vaci, vite, bătătura plină, — Incet:! - N 

"0" Ba mare sărmanul măcar o găină. — Tare: 

„3 * B chiabur, se scaldăin averile sales— Incet: Tg 

„Ba, La păzit sfântul, mare cinci parale. — Tare:, - - 

et In cât despre haine portu-i e.dovadă. — Încet: :...- : ” 

Ce esto pe. dânsul aceea şi m ladă. — Tare: . -- 
„nt. „Ar fi pontru fată cea mai bună soartă, — Incet: Sa 

“Ban mormânt de vie o băgaţi ca moartă. — Tare: +,.: 

. "Un. ginero astfel nu-l pierdeţi din mână, — Incet: :-.- . - . 
Mai bine'n fotie să moară biătrână, — Taro: 

* Chiar'să.nu vrea fata, să o daţi. cu sila. — Incet: : 

-- Xa deschideţi ochii nu ?necaţi, copila.: 
+ Aşa peţitoru ?n loc si mijlocească : 

"" Îşi făch lui târgul, pe el să-l voiască. 

Şi junele care eu plată îl puse. - SI Sa Ă 

„5 Işi'perdu dorinţa prin relele spiise, .. e. 
' - + Câna” ese 'alară şi so întâlneşte: i 

_ '— Ai văzut, îi zise, ce tel so peţoşte? aa, 

în, Do, el îi răspunse; fără îndoială, ÎN a | 
74", Ţicaş mulţumi foarte pentru osteneală. i i ] 

„ea * Datitn vorbalţi tare arătai spre mine > - iai 

N "- Si-dacă în şoaptă arătai spre tine, e 
| _. Cunose că-peţitul nu ţi se va trece. - ., 

„i Că ai seos din gură când-eald şi când rece, 
„i acel eare suflă să se. încălzească :: * -.-- i 

„apoi iariş suflă caldul să păcească. ; “| 

„îmi pare rău,“însă Vaceastă pricină | 

„e Nu strici ti ci singur chiar en sunt de vină, 

* *: Cam trimis pe corbul ca Noe strămoșul, . îi  -- 
ia Și am făent tocima cură făcu Cocoșul. -. a. 

== DOE aa Na A E, : 

"4 2'1) De câte ori lăudă s'arătă po sine bătându'şi pieptul. a  
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|. Când mână „pe Vulpea î în Baiteat vocină, 
- Mergând:să-i: petească dorita: Găină, + 
. pă Şi-i “arătă însuşi, fără ea să. ştio, an 

“Unde să'şi găsească de mâncare sie... |. îi 
| “Dar la aşa treabă “'d'acum! înainte 

Prin a ta nrmaro mă învăţai îninte. A | 
- „Lupul işi găseşte singur demâncare :. , 

“Şi aceia ceata mai "groasă oare.!. 

„Lea lăudat de l-a procoptii. | Pa 
"A făcut, şi Viza grâu din călcâe .pân la glezne.': 
L-a liudat de i-a. pus. coarne. Mee 
L-a, ficut ca po dracu. CO ICA 

„ Dea'făcut cu moţ. - a Si 
= A ştiut să-l potrivească, -. -  -. A 

L-a potrivit 'cum se cade. Ma 
Ji tăid iapa de la gard. : i 
I-a. suflat în lumânare. . 

i Leavlegat ca pe un: dobitoc la “gard. 
| Ii luă turta depe spuză. . »: 

i - A: dat burduiul cu brânză cu tot pe seama, câinelui: . 
“Şi praful nu s'a ales de dânsul. n 

  

     
      

  

Sa luat cu amândouă: mâinile de păr. : Re 
Sa săturat soacra de poamă acră. — Şi acum, : = +; 

| “Daţi băute pintenu şi-ţi bate iapa cu călcâiu..— Şi zi: , 
1 Nici n'a avut. -popa porci nici nu-trebuo să aibă. — G,. o ;, 

"î. “Şi” coada securii face rău pădurii. ai 
E - : Limba taie ca foarfecile. — Iar a i 
. -“Buzele cele multe vorbesc. pe tăcute. '.. --. i ui 
ia “Unul cască şaltul înghite. - . Sa fai i De omul: rău să fugi “mâncând păimântul, ” — Gi pa 
„+. Pareă-ii şopteşte: “dracu la ureche. — ŞI d'acoia zico: Ea A 

IE In. şoaptă trebue 'să fio şi vr'a diavolie. Dar. însă, DI 
pa Cino defnimă po. altul inaintea. ta, el şi pe tine:o să i to dofai. ge. 

Pi d * 1 Îme înaintea altuia. —, Că, 2: 
Dia! gura Omului Dua,: vorbă de Tău nu ese nici odată Ps a 

„» Işi.pune lacăt-lă pură, —. Tar care 
” “In faţă te citeşte” şi în. dos to vorbeşte: ie 

şi. găseşte moaşi: să-l moşească, — Că o.o'vorbă: ..: ; - za 
ae Na fuce să. nu ţi se facă. — Şi când o parte” începe să-i zică ! 

1— Şi asta- e cercel la ureche. — Sau - Ai „e. 
„2 Oi ginea-6 şasta minte: . 7. E Ia Si 
2 Mica făcut-o. cât de bună.  -.:: | m pa 

A dat Nan de găvan. — Şi NNE 
Su găsit, cine să-i taie. din căra. — Do: aceia, fo , 
«Nu face nici un lucru: după care să fii dator aţi cere ertăcjune. - - 
„Fii la or ce în fereală, Pa L= Şi 

Nu da loe.de bănueală. — Dacă- -ţi zice cineva: . 
— Unul în dos te-a jurat; — In lipsa m mea puteă să mă 'şi- “ati
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. . > în e - 
- Cât o vrea lumea să'ţi strige, 3 

: Tu să nu fii cum îţi zice. —, Că ! 
-In urma, dijmarilor multe bârfesc babele. — Şi, oii 
T caută. de -treabă. —- Şi . 

+Işi vede do. sărăcie. — Sind că, DI Pa 
Cerul limpede trăznete nu aduce. — Şi : ” 

F Nu-ţi mai pune mintea cu nebunul. — Că 
, ”- |E mai bine cu binele do cât cu răul. — Mai vârtos că di 
„4 „Do ncbun şi de: muiere rea fie co: înţelept fuge. — Şi - 
„su, Nu se inoadă la ceartă ca mojicul, 2 

AIE Copa 
Pa „» Despre învățătură  —Ț/  ! 

i PIE aa /. 

Ă “Poartă condei la ureche - :Una şi cu una fac doui. — Sau 
7 Ca stii zicem, logolete; şi când :'Tu şti una, două, „eu ştiu pân'la 

î Da : [il iei de scurt zice: | ”  [nouiă. — Şi 
” Sunt logofăt să to'nvăţ: - Pe cât poate pâinea” şi scoate, — 
“Cu: cuţit să serii pe băț. — Că Aa „ - (Însă 

E Este tânăr ş'o mai creşte, . "Pot invățiim cât trăim - 

Do trăi se “pricopseşte, — In a- Şi nâinvăţaţi murim. — Că 
a „1 [devăr, 'Trăind, omul când şi când 

A -Nu o nici o îndoială, . « Ailă ce nu-i dă prin gând. — Zi- 
: Are semn de procopseală. - — Dar, jcând: 

“So procopsi, când mi-o. creşte De multe in lume am dat 
“* Păr în palmă şi ntro deşte. — Şi tot nu m'am învăţat, —-De 

| (Căci co folos? - [aceiao - 
-- “ Răsur. frumos înflorit; + Câte cuvinte le zici, viazi, 2 
* Şi “ctre spini a răsărit. — Şi Şi câte le auzi, le prinzi — Că e 
"Stie ce e, în: carte:: slove negre . [zice un filozof: 

„pe hârtie albă. — Ca, Picioarele” ţi să roază prâgurile 
„Iti citeşie ca în palmă. — Şi . [invăţaţilor. —. Că 
“Numai pe deşte . Şcoala face pe omul, om - 

"* Or ceţi socoteşte. — - Indată zice. Saltoiul pe pomul, pom.. , 
. Una aste una, dout fac mai multe: .. . N 

, i [— Sau: 

Povestea vorbii 

. _— Ascultă, mamă Marghioală, zise fata către ca, 
- | Ce începuse la şcoală de curând lecţii să ia. , | 

* Co sânt.aste borciinele ş 'acelo clondire mari? | 
Ce ai de vânzare'n ele, de stau ca la cârciumari? 

ă — Frumuseţe, măiculiţă, răspunse baba cu haz. 
„De care şi tu, guriţă, o să- ţi cumperi de obraz; 

„Vezi tu astă alilie şi acel celondir lucios 
Cei mai urâte stafie îi dă aer drăgăstos, 

“. 
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„Şi pe cineva să-l facă s'o iubească mai vârtos, 

POVESTEA VORBI 4 85 
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Copiliţa cea isteață de vorba babii râzând - 
Cu un glas plin do dulceaţă o'ntrobă iarăş zicând ; - 
— Dacă dar poţi chipul face din „urât plăcut, frumos, , 

- Şi din zmolit a-l preface alb” rumen şi luminos, - Ie! 
Poţi buze laryi, destrămate să schimbi, -vrând să te apuci. -: 
Şi nasuri lungi, borcănate la măsură să: aduci ? 
Poţi unui chip oare-care slut, de nâtură: greşit a. 
Să-i dai o dreaptă formare şi să-l schimbi desăvârşit? * 
Poţi un trup gros c'oscbire, crescut trunchi mai mult înalt; 
Să-l aduci la semuire şi să-l faci mai delicat ? 
In, sfârşit unui cap mare şi lipsit, seg, vre un fel 
Poţi să-i dai vre-o schimbare, or să bagi creeri în el? 
Ziso baba: — Copiliţă, vorbele ţi lo. 'nţeleg, -. ! 

"Dar nici măcar fărâmiţă să fac dastea.nu mă leg, | - 
Eu știu numai de la fețe zbârciturile să trag, " 
Șă dau rumeneli, .alboţe, şi încolo nu mă bag. 
li zise copila iară: — După cele co'mi spui dar: 
Drept, iţi zic,:rău să nuţi pară, că toate-ţi sunt.in zadar, 
Dacă chipul ş'alte toate unui tânăr sau bătrân | 
Ca să lo schimbi nu se poate, ci tat precum" sunt rămân, 
Șurda osteneşti, tu babă, cu ale tale albeli, - 

„În deşert sânt şi de geaba foiţe şi rumeneli! 
"Co folos cu miăestrie un perete-l vei spoi, 
Dacă nu e diri mistrie, neted cum va trebui? 
În zadar pierde tâmplarul lucra'n lemn nebărduit, 
Că măcar să-i dea cu carul tot este nerânduit, 
Asemenea şi nevasta, or fata, nu va putea | ! 
Cu meşteşupirea asta între frumoabe să stea. . 
Nu poate, zic, să se placă numai cu chipul frumos. 

e
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Ci dacă ea din naturi nare de frumuseți talent 
" Saibă cai învăţătură şi lăudat sentiment. - 

Şcoala. mamă, pe om face să se numească îrumos, 
„Ea pe urit-il preface ca să fie dripostos, : , 

Şi ascultă o poveste co ?n şcoală azi mi-s'a spus * 
Care şi lecţia'mi esto şi s'o 'mvăţ de rost m'am Pus... 
Au fost trei fete odată care pe rând s'au născut, - ., 

i d'a lor mamă şi tată pe voile s'au crescut, 
Două atât de frumoase că ar fi fost se crede, . - 
In cât erau drăgăstoase Ia toţi de câţi se veileă. . 
Jar a treia prea urită: trup strâmb, şi chip slut având, * 

„Necăjită gamărită trăia în casă şezând; 

4 

Căci la vr'un bal câte trele părinţii când lo scoteau - 
„Numai cele frumuşele valsul, jocul învârteau, 
Ele erau de minune, pe ele toţi, le iubeau, - n, ; 

„Po urâta nici un june n'o vedeă, nici nu-i vorbea; 
Ci sta 'n:seamă nebăgati într'un colţ a se uită, . , 
Şi cu simţirea "'ntristată întru sine-a opta; .. - 
Dar. unde o „urățiune şi chip slutit, neplăcut, 
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„2 “Mai mult ințelepeiuno; firea să. "dea s'a văzut DI 
.7. "Aşa şi! această fată, prea înţeleaptă. fiind i i 

e Şi eu. bună. -judecată,: socotind şi chibzuind, PE DER 
S. i: "Cert să-i facă părinţii, partea. co i. se cădeă,. Ea 

. Şi împotriva voinţii să nu-i. facă, ci să-i dea. : 0 ii i 
o II Zicâhd că,,cu a ei parte are a se riteră, a 
"22 "Să trăiască într'o parte fără a-i mai supără, =: | 
Ri ştiind-o cu minte, bucuros s'a induplecat,. .: 2 . E E 

- Şi dup”. ală ei cuvinte numărând partea i-a dat. - 2 ! 
a: , Doci, cu asa .zestrişoară profesori buni ea luând 

i S'a-tras la o moşioară, precum pusese “în gând., | 
” Şi acolo, “într'o parte, îndată s'a apucat Da a 

"Să înveţe: limbi şi carte, muzică şi orico alt. - e ci 
„2 „La care ea cu silinţii urmând toate le-a a pâşit, si 

“Şi: avuta sa. dorinţă în scurt timp luă sfârşit, 2.0 
“Apoi, după ce se roade c'o grămadă de ştiinţă aa 
“Pe profesori şi-i sloboade şi se "ntoarce la părinți. ea 

A i --" Cari în astfel văzând-o in braţul lor o au strâns, N : 
„7... Si pe giumazi sărutând-o de bucurie au plâns..: 

„Auzind vecinii ?ndată şi dorind a o vedeă . 
„ Seara: fuseră toţi gata”pentru dânsa bal să “dea - 

PI - Mergând iaca câte trelo la casa co le- a poftit -: 
* Toţi lăsând pe frumuşele, la dânsa s'au srâmătdit, 2 | 

. Îar „când îi şi auziră vorba şi dulcele glas er 
; Cu- gurile. în uimire, căscând la ea anrimas, *. 1 i 
A:da toţi. laude sume, de. ea nu se 'săturau 
Cea mai frnmoasă din lume li se păreă că eră... 
1 -Asttel, 'mamă se preface chipul urit-în frumos, * 
. Şcoala . pe om. .om îl face, ş şi să fie drăgostos,! . Pi a i 
Că d'ar fi fata născută cât de frumoasă” măcar. AIE N N 
_Şi'n'o îi bine crescută, toate-i sunt întrun zădar, . --- ! 
„Degeaba va purtă, nume unuia chip ludat, [ii 
„Dacă nu va şti în lume să trateze un bărbat, i 
Ce” folos. că ?ntâj. e dragă când se cunună şo ia, : 1: N 

"Şi ?n urmă: în iad îl- bagă. cu scârbele ce-i ada ea... i 
| - Cu încetul-îl răceşte ca fierul ars când îl scot . ti-i 

„1 "Şi dragostea îi desereşto pân o urăşte.da tot, E n 
re „Şi, “atunci acea frumoast, ce ca'un soare-i părea, „0: 
„2 "LL 'se face ?ntunecoasă, urită şi cea mai: rea. - Ia a E 

„Neputând să se: "nţeleagă; în veac nu so'mai împac, pp 
„Ajung judecăţi să trasă, de basmu ?n lime se fac.;: e | 

- Acestea mica. şcolară: “zicându-le către-ea ” SRR 
„Se duse” Ja şcoală iară, altii” “lecţie : să ia. II a 
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Co înveţi a tinereţe aceea tii la bătrâneţe. AR 
"Omul în: copilărie, lesne” nvaţă. or'ce fie. . . Da 
AMeşteşugul la om. e brățară de aur, - - i a 

„.,Î Nici un “meşteşug nu e.rău, ci'oamonii sunt; răi, Si 
Cine învaţă la tinerețe, so odihneşte la bătrâneţe. . -- m 

„Calul bătrân-nu s6 iuvâţă în buiesttu:, ” za 

  

"Cine ştie carte are patru ochi. — Dar, - - 
Orice cu bătae de cap se "dobândeşte, | a - 

__Pe drumuri nu se găseşte. .. A 
Procopseala- nu 'se cumpără cu bani, ci so câştigi cu ani, 
„ela poop Saal ŞI DEOCAI)scăla aduee bani -, IE 
Omul cât trăcşte învaţă şi tot moare neinvăţat. aa 
Nimenea nu'poate.sii zică: «Acum le ştiu toate». De aceia. Pa 
La, orce treabă po Stan-păţitul jntrenbi, —— Că, SE: 
Cine întreabă nu greşeşte. 
Orbul cu întrebarea a nemerit Brăila. —, Dar, 
Nu cere de la, prost învăţ şi de la bătrân băț, — Că, 
Orb pe orb poviiţuind, cad “amândoi în groapă. - 
Orbul îşi caută acul în aria „cu paiole, şi surdul îl poviţuieşte 

-[unde: sună. 
Nu cine trăoște mult: ştie_m multe, ci cine umblă mult :' ştie multe. . 
Mult trăieşti, multe auzi; rul” umbli, inulte”rezi 7 

| Muit trăeşti multe pătimeşti, multe _g asestia multe inveti. |- lar, .. 
— Gina care Cloceşte, nici odată nu e grasă. — Dar-şi i 
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Piatra caro se ristogoleşte din loc în "loc nu prinde "muşchi. 
Toată musea nu, fâce miere. | a 

“Toate străichinile nu sunt peatru ciotbă. A i 
" Procopseala nu e cârpă să o. mototoleşti şi i să o' bagi in sân. — Că, 
„Unde nu.e cap, vai de picioare, | 
A lipsit. de acasă noui ani şi s'a întors cu i doi bani. ia A 
S'a- dus. bou şi s'a întors măgar. — Căci, a 
Omul sfinţeşte locul, iar nu locul pe om. ” 
Toată lumea este şcoală: — — Şi 

  

_ Vremea învaţă pe aceia co nau dascăl. —" Adi ică: _ 
- Nevoia învaţă pe om Şi nuiaua pe copil. a 
Ursul nu: joacă de voie ci de nevoie. — De aceia, i o 
“Pisica răzgâiată nu prinde şoareci nici odată, ŞI 
Copilul. nepedepsit rămâne neprocopsit.. Da 
Copilul râzgâiat rimâne neinvăţat. | a 
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Povestea vorbii i 
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Un împărat oare caro ne_având_nici un-fecior : , - „Şi fiind Ia Tatristaro că n'are moştenitor, î | LE Prin rugăciuni şi postire Dumnezeu. l-a ascultat - Şi după a lui 'dorire cu un prune l-a mângâiat; | Care-cu dragoste! mare din: ceasul ce s'a născut Părinţii în răstăţare şi'n râzgâieli l-au crescut. -“ Atât de mult impăratul asupra lui tremură, ME Cât strişnici tot palatul nu cumva a-l supără, : ; Aşa-l lăsă pân” la mare să crească tot în desfrâu, . Pentru orice rea purtare nimeni nu-l ţinea de rtu. Şi când el eră ?ntr'o parte şi alta purtat po sus, . Ca să înveţe şi carte un dascal i; s'au adus, .. - Poruneindu-i să-l înveţe cu mângâieri şi cu joc, ./., Să-i vorbească cu blândeţe, să nu-l supere de loc, Să nu-l silească vr'odată or„să-l certe'n vre-un fel, Or si'ndrăsnească să-l bată, “apoi va fi vai de cl. - Aşa dar aceste. toate urmate'ntocmai au. fost, Din care un copil poate lesne a rămânea prost. * Câţi-va ani dacă trecură impăratul a cerut „Să vază ce mvăţătură copilul său a trecut? Şi aducându-l, de faţă începu a-l întrebă. Cu mângâeri, cu dulceaţă, ca să citească cova. El începi: — Alfa, vita, gama, delta, omicron,. Capa, iota, sigma, tita, pi, mi, ni, esi, ipsilon... „— Bravo! 'zise impăratul, num'atât ai învăţat? . — Apoi, răspunse băiatul, celelalte: le-am uitat. ” | Impăratu 'ngrijat foarte de al său iubit fecior - Că-i rămâne după moarte un prea prost moştenitor, Pe miniştrii săi ingrabă ii adună pentru el, „Cere sfat şi îi întreabă să-l înveţe'n vre-un fel, Ce să facă, din ce parte s'aducă vr'un iscusit, Ca să-l poată "nvăţă carte cu vran metod osebit. L-au zis miniştrii, — "mpărate, e un filozof aici, Cu ştiinţi prea- minunate la orce vei sta să-i zici: EI ne-a învăţat la carte pe copii noştri toţi, Şi am vrea.să avem parte de el şi pentru nepoți: Pe dânsul de vrei îl chiamă să-i vezi duhul cel înalt, Şi dă-i copilul în seami fără sâ mai cauţi alt. : Acest sfat dar asculdlându-] împăratul a trimis , Și pe filozof chemându-l de faţă, aşa i-a zis: — Am auâit pentru tine că eşti om prea iscusit. Şi toţi te vorbesc de bine, toţi zic că eşti pricopsit, Daceea cu râvnă mare te chem şi te rog şi ou Cu asemenea urmare să 'nveţi şi pe fiul meu: Și văzând că-ţi pui silința mai curând a isbuti, 
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Pe cât imi va 

+ 

"CPOVENTBA VORBI . 
e 

fi putinţa şi eu îți voi răsplăti. - „— Prea slăvito impărate, filozoful i-a răspuns, j imparati U  TaSf Toate sunt adevărate câte do mino s'au 'spus, 

M'am apropiat 
Dar acum sunt bătrân foarte, nu mai sunt tânăr “atunci, 

de moarte, nu-mai am gust si'nvăţ prunci, Jam dat: acum po odină, voi să trăesc liniştit, 
* Să'mi petrec v iaţa'n tihnă, că destul am obosit; . 

Fuag de sgonot, do nepace, sinwurătatea iubesc, - - ! Supă chiar să = am nu'mi p'ace, ca să nu mă neciijesc; , Dar ca să nu cale cuvântul şi hatâru "mpărătesc 
Voiese, de va 
Trimiteţi-l dar 
Că precum v'a 

vreă şi sfântul, po cât pot să vă slujesc. 
la mine, rog să nu fiu strămutat, ” 
m spus nu'mi vino să vi-l învăţ la palat. Impăratul zise: — Bine, fio şi aşa cum zici, 

„Să urmeze şi | a tine, dacă nu te'mpaci aici; 
Dar însă îţi dau de ştire nu cum-va să-l nocăjeşti: % 

N] 9 Să-l baţi, să-i dai doienire, or la el să te răsteşti, 
Ci voi cu econ omie învățătură să-i dai, 
Toat'a ta filosofie cu bine să-i o predai. 
După eo'mpăra 

- A doua zi trimise şi po fiul său la el. 
tul zise către filozof astfel, 

Cum veni îi deto carte, pe-ua scăunaş îl ciusti, 
„ŞI îl puse la o parte poruncindu-i a citi, 
"Nu apucă să-i 
Cu câţi-va inşi 
După ce ceva 

arate şi 'ndată s'a pomenit : 
din cotate spre vederea-i au venit; 

vorbiră, filozoful a voit 
a, cu ceia co veniră să puio de gustărit: 

(Că po atunci 
După cum ast N 

«l 

cum se vede cafea nu obicinuia, 
izi se. crede că mar putei fără ea). 

Şi ne având să-i slujească vre-un fecior sau argat 
Puse ca să-i p 

"Il îndreptă pe 
oslujească feciorul de împiărat: 
fereastră dându-i in mână un ban 

Zicându'i: — Ia, ţine asta şi mergi colea la băcan 
Să-ţi doă meze licuni, pîine şi o'carafă de vin, 
Cusurul mi-l va da mâine, du-te şi mai curând viu. 
Deci dupi ce lo aduce, iasă tacâmuri a pus, 

“Stolnie, paharn 
Că ei dacă s'a 

ic le fuse, până mai către apus, 
pucară de vorbă şi do lung sfat 

De sluga lor îşi uitară.că slujeşte nemâncat. 
Şi auzindu-l că plânge la spatelo lor de post, 

- Îi zise: — Vino de strânge şi ?nvaţă să nu fii prost. 
Apoi mergi şi 
Dar să nu spu 

tu acasă să minânci şi să prânzeşti, 
i că la masă te-am pus să ne poslujeşti, 

i dimineaţa to scoală ziua pân nu s'o'nălță, l p , 4 
Să vii mai cur 
Plecând copilu 

înd la şcoală s'avem vreme anvăţă. 
l se duce cu plânsete, cu văitat, 

Şi pe rând mumă-sii spuse cum la întrebuințat. : 
Mamă-sa mâini 

" Merge la'mpăratul, plânge, bocindu-se şi strigând: 

le-şi frângo spusele lui ascultând.



  

  

  

*— Vai „do mine, îm părate, alt “dascăl n'ai Mai găsit, 
De l-ai dat să'nveţe carte la'un nebuii' şi. lipsit? 

-- —- Filozofu mgrab: să vie, impăratul l-a: chemat, - . 

   

    

   
! 1 întrebă să dea. seamă de ce'şi bate de cl joc? aa 

x 

Şi la. întrebat; cu. mânie,, de „ce astiel. s'a : purtat? 
— Impărate, ştiut fie, răspunse ! cel învăţat, | 
Că azi din filozofie o Ieeţio i-am predaț;: !" o 
De. aceia fiţi în pace, lăsaţi să-l învăţ cum ştiu, 
„Dacă: voiţi. şi vă place să aveţi înţelept fiu. - -: 
“So' domoli impăratul şi îi“zise: — Negreşit,. | 

- IWaceia-ţi dădui băiatul, ca să-l faci desăvarşit. E E 
“Se făci zahar amarul cu cele ce s'a mai zis, - ai 

Şi a doua zi şeolarul la şcoală fu iar trimis, - 
Filozoful primiindu-l iariş a citi L-a pus | 

:Și în casă încuindu-l la trebile lui sa dus, .:.:, | 
: Prea mare fiind oraşul abiă s'a ?ntors! pe "nserat PI 
«Și găsi pe coconaşul plângând acasă 'ncuiat. : 
— Ai, mergi de mănâncă pâine, îi zise, şi „prost nu fii 

    

tsi aibi în grije. ca mâine de dimineaţă să vii. 

  

"Se, duse iarăş biiatul plângând ca'ntâii cum am zis, 
- "Aude şi: impăratul că l-ar îi ţinut închis, | 
-“Se necăjeşte şi chiamă pe filozolul po loc,. - - 

El răspunse: — Să'nu fie vr "Odată cu joc. si? mi bat, i 
“Ci azi din filozofie iar o lecţie i-am dat; 

Şi împărăţia, voastră nu, mă socotiți nerod, 
Că "filozofia, noastră ara osebit metod. - o 
Se gândeşte impăratul, ciudate lueruri. îi par, i 
Şi zise. către "băiatul să meargă. la şcoală jar.» i SR 
A treia zi viind iar feciorul de împărat; | i 
L-a-luat şi până: seara după sine l-a purtat, : 

„Pe unde aveă să meargă stă în loc şi-l întrebă: | 
— Ştii tu astă piaţă largă cum se numeşte, au ba? 
Când îi tăcea la! ntrebare, ziceâ: — Nu fii dobitoc, 
Asta e piaţa cutare; ăsta e.cutare loc. - - 
Mai mergând întrebă: — Ştii tu cum se cheamă ddest pede, 

"Când răspundea că nu ştie, ii zieeâ: — Nu fii nerod,; 
Asta e podul cutare, ăsta e cutare han.. i 
Colea .şade un domn mute, iar dineoari, cutare ban. 

. Acestea zicând -intrară intrun “loe care i-a spus 
„Şi pe copilul Ia scară ca .să-l aştepte l-a pus. 

" Unde filozoful iară să şează a trebuit, 
„Şi toemai cam către scară ca să plece a eşit: 
Bietul şcolar, vai, de dânsul, flămând în frig aşteptând 

"Ti găsi îngânând plânsul, tremurând şi suspinând, | 
„“Dapă co merse acasă porunci ctre şcolar, 

:. Bicând: Mergi şi tu la masă, dar vezi mâine'să: vii iar. 
„.Qum se duse. iar: băiatul plângând mumă-si a spus, +. 

“ Auzind şi împărătul l-a. trimes' şi l-a adus, . ei 
A întrebă ca să-i spuio' de co la purtat astfel ? 

« . . s .



                  

:- Do co ca p'o slugă ţie a treia zi l-ai purtit? | 

“POVESTEA VORBII - 

. Li . 

  

  

  

BI rispuliso: — asta nu e „decât lecţii pentru. el.; 
= Nuti pot Jecţiă pricepe,! Imparatul ii „rosti, -. 

— Şi aceasta o să fie, înţelptul a .răspuus,- 
Dar. la o:tfilozotie -cititul nu e de-ajuns.. 1 

“Şi întâi “materialul adunăm pentru vorbit, 
Se muie iar împăratul 'cu câte el i lo-a zis. 
“Sa patra zi po băiatul la şeoală iur:l-a, trimis. 

Şi îi .dă po “pielea goală vreo câteva cu ea, 
Zicând : — Mai spui: “altă dată p'acasă câte fac eu? 

+. Mai superi mumă şi tată şi să voeşti "răul nicu?" 
-. Aceste şi altele: dară zicând câte i-a plăcut 
“Ta. dat drumul către seară să .se ducă şi bătut. 
 Pân'aci toate ca toate, împăratul le-a, iortat, - 

Ba = „Acum să vedem ce poate mintea unui Înv a a 
„Că “cum auzi "mpăratul, de celo: ce s'au urmat, 
"Că i-a şi bătut” băiatul cu totul s'a -turburat,. 
Şi nici, vru” n Îaţă să-i vie filozolul cel. pârât. > 
7 Ci porunci'n puşcărio să-l bage numai decât. 
Ga aduua zi să-l. piarză judecându-l cu divan, 

- Să-l spânzure şi să-l piarză ca pe un vrăjmaş tiran. 
i Aşa a doua zi iară împăratul poruncind | 

: Miniştri se adunară ca să-l judice 'voind; --. » 
i Deci. întrebă împăratul uitându-se rău Ja el. 
Zicând: — Spune, căci băiatul mi l-ai pedepsit. astfel ? 

să »"— Prea slăvite impărate, astea. filozofii sunt, 
„Si că-sunt adevărate „ascultați al meu cuvânt. 
„— Ce fel de filozofie, că tu chiar cum ai venit 
“L-ai pus paharnic să-ţi fie şi stolnie de târguit? 
— Impărate aşa este, eu nu o tăgăduiesc,. 

a Dar,i le-am făcut aceste vrând ca să-l înţelepţesc, 
"Adică: când va .ajunge mâine poimâine "mpiirat, - 
Masa să nu îndelunge şezând la chef. no 'ngrijat, 

„+ Xar supuşii po de-o: “parte” flămânzi împrojâr să steă 
' Şalţii po doaltă parte împărăţia să-i îi. 
— Bine, bine, : aşa fio, împăratul iar i-a zis, 
A- doua! zi spune'mi mie de cel-ai ţinut închis ? 
— asta e filozofie, ecţia proastă . numi 6. -: 

“Cândva îi? mpiirat si ştie_şi închisoarea cum c, : 
. Iar nu'pentru'n fir de-aţă or Walt ceva vinovat 

i Să ţie po. om. toată. viaţa. în puşcărie băgat, 
— Şi aceasta aşa fie, impăratul a urmate: 

— Ş'asta .e filozofie, căci prin oraş:l-am purtat”. 
- Şi “poduri: ş "altele să ştie i-am spus. şi i-am aritat; 

„De -or care „cum, îi place să, fie de nas purtat, 

  

pe 
“țEu- ştiu 'că omul incepe, întăi dela-a citi. e. 

" Am. să-i predau şi moralul când l-oi. pune.la citit : 

* Deci cum sosi. el la şcoală dascălul îă o nuia :  -: 

3 

"- Jar. nu dacă. se va:face mâine, poimâine 'mpărat fe 
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De „ ANTON PANN o 
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—" Bine, bine, şasta, lasă, împăratul zise iar, « ” 
Intr'atât 'do mult numi pasă, fie cum zici, n'am habar; 4 - In sfârşit dar spune'mi mie de ce pricină să-l baţi? - ... *. — Ş'asta 6 filozotie, co trebue la'mpăraţi, , Ca nu cum îi esto vrerea pe vinovaţi a-i munci; 
Să ştio co e durerea, puține a porunci, | 
Iar nu ca la jucărele să strige: — Daţi şi iar daţi, 
Că cinci, sute de nuiele lesne-i în spate la alţi. 
— Lasă ş'asta la.o parte, împăratul iar a zis, 
Dar n'o să-l înveţi. la carte, prin urmare şi la scris? 
— Anevoie, iîmpărate, că prea mult e râzgâiat, AR El de vorbi nu se bate, ține co a apucat; ! 
Dea cerul să aveţi parte, de fiu-vă cel iubit, -* Dar eu mai lesno'nvăţ carte pe un urs nenărăvit, 
Se turbură împăratul auzind acest cuvânt. 
Şi răeni 'ncât tot palatul s'a clădit: până'la pământ, 
Zicând: — Auziţi nc-cinste! Vedeţi in râs.cum mă iă?: 
Se cade aşa cuvinte. să zică 'maintea mea? - 
Se'ntoarce către el iară şi îi.dă acest răspuns: 
— De vreme co tu zici dară. că mai lesne'nveţi: un urs, A Să înveţi, iar de nu moarte, aceasta, îţi hotărăsc! a: "Zise el: — Bucuros foarte, v'am spus că eu primesc, i Daţi”mi un urs, dar nu mare ci să fie mititel. Ă 
Şin trei luni cwneredinţare, că dau examen cu e]. 
Dupi ce aceasta. zise împăratul hotărât - E 
Pentr'un ursuleţ trimise ş'au adus numai decât; . N Cu soroc, cu legături dăduriă pe dobitoc 
La a cărţi'nvăţitură şi el îl primi pe loc. 
Acasă dacă îl duse cumpără piei de cizmar - , Şi să facă carte puse “pentru noul său şcolar. a, . Făcând aceasta aduce, bagii fleici prin foi de rând, Ni 
Şi-i dă ursului: să”mbuce foae cu foae 'ntorcând, - Ursul, cum e din natură, fleica când vrei să o ia 
Ca cum ar. citi din gură căută şi. mormiiiă, 
Mâncarea lui totdeauna din acea carte fiind, 
Nici nu împlinise luna şi-l vedeai mereu citind, o. 
Or când flimânzeă, de voie cartea în mână luând, . Prefiră foae cu foae şi mormiiiă fleici citând. di 
Aşa dar viind sorocul ursul examen să deâ 
Se rândui ziua, locul, şi toţi adunaţi şedeă, 
Iată şi dascălul dară eu şcolarul său cel mie, 
Cărui trei zile do vară nu îi dăduse mertie. 
Şi dih acea adunare la nimeni nu se uită. 
Decât la orce mişcare la dascălul său cătă. 
Impăratul cu miraro la ursuleţ tot, privind 
Aşteptă cu nerăbdare ca să-l vază şi citind, | Ei Şi pravila *mpărătească având pe masă aci, - Pa Ca să-l puie să citească dascălului porunci, - "Ursul pravila cum vede, că e cea cu fleici gândind, !
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Ca un flimând sorepede, o ian mâini nezibovind, 

   “e 
îe 

  

"O deschide. şisapucă să mormiăiască în loc, + . 
Negiisind nimic: de bucă, intoareo foi într'alt; loc. 
Stă mormiăeşte în carte, nu găseşte iar mertic, 
Intoarce şi'n altă parte şi iar nimie, şi nimic. 

- Răsună de râs palatul d'acest şcolar curios * | 
Şi îi zico împăratul: — IL văz, citeşto frumos,. 
Dar nu putem înţelege zisele lui nici de cum, 
În co limbă şi'n ce lege ne citeşte el acum? E 
— În limba lui, împărate, zise daseiilul srăind. a 
Cum scrie aci curate-el le-tâlmăceşte citind. 

» Atunci zâmbind împăratul necazul şi-a risipit, 
1 Şi iertând pe vinovatul cu daruri l-a slobozit. 

Care va să z 
:7 Mult mai lesne so învață un dobitoc simţitor, : | 
“> Decât să ia do povaţi un neînţelegitor, î. - d 
LE - După proverbul turcesc: SE 
„Anna iana bir'sivri, sinec sazdâr. - Sa ai 

_" Annamaiana daul, surna azdâr, — Adică: i ă 

ică: 

  

Celuia ce inţelege ţânţaru-i e trâmbiţar, a: 
„Iar celui ce nu'mţelege tobe, surlo's în zadar „| ia 

Lă 
? 

SE 
N a 

d Despre învăţătură ii x 

„Or co fel de meserie 
Nu e rău omul să ştie. — Si 
Meşteşugul vremo cere, 
Nu se'nvaţă din vedere, — lar 

Pe tot omul în viaţă 
Patimile îl 'invaţă.. — De ac 

(la alte, 

eia 
[mulţi zic: 

De multe în lume am dat 
Şi tot nu m'am învățat. — Dar 
Cine a mâncat. păpară 
Ştie dulec-i or amară.— ar e 
Lapte fiert l-a opărit 
Suflă şi cel covăsit.—Că, 
Cât să-ţi ascunzi glasul guri 
N'ai ce să mai faci naturii. 

d ce, 

i 

Cum a zis una: 
— Ştiam să cos cu odată 
Când eram la mama fată, 
Că 'mama acu'npungea 

„ Şi mâna mea il trăgea.—Alt 
Îprost a zis ceară: 

— Asta: moş lon:o știe, 

"Po el să-l chiemăm să „vie, 
C'a fost odată la mori 
Şi în târg de două ori.—Dar nu 

[trebue să râdem că, 
Dumnezeu cum i-a plăcut 
Şi buni şi răi a făcut, » 

  

Olarii dintr'un ptmânt -. ! 
Ce tot un fel îl trământ. . - 

„Pac: şi ulcior şi alt vas 
Tot un fel pe roată tras. . 
Săi nu râzi de oameni sluţi, 
De orbi, de şehiopi şi de muţi. 
Ci când vezi aşa caliei, - , 
«Doamne fereşte» să zici. — În- 

, , (sfârşit, 
"La or ce învățiitură | 
Nu grăbi peste miisură.- — Că, 
Cu vreme şi cu încetul: 

«So face taro oţetul. — Precum 
_ , le o vorbă: 

" Lmerul bun care iţi place 
Nu'ntrebi în cât timp so face. 

7 
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4 dată n “Constantinopol un tan vârstnic, voinic, PI | 
* Vrând un meşteşug să'nveţe s'a şi băgat ucenic, a 
La ua meşter -de lulele, a pussoroc,. s'a tocmit a 
În trei ani să-l scoaţă calfă învăţat desăvârşit, , 
Deci paindu- -l să lucreze, pământul a. frâmântă, a 

_ » Lulele?n tipar să puie, şi la câte-i arătă, | 
în două, trei -luni de zile, învățând, orce făcea, --.: . | 

„ Do 'cât nu îi arătase şi în ce chip se cocea; ... ... a 
. Tânărul, văzând că poata întru tate a lucră, „i a 
=> Încopu să se gâr.dească, şi'n' căinţă. a întră, Ă 

” Şi- înşelat să se ţie că în trei uni s'a băgat, “ 
„5 Călel în prea scurtă vreme meşteşugul l-a'nvăţat: a 
2 + .:Dar'ea să se 'mcredințize mai bine'n părerea sa, a 

-- Amfi vrut şi să -le coacă, dar: stăpânul nu-l lăsă, „e 
"So Aşa păzi” ntr'o zi vreme, când eră stăpânul dus, 
EI Şi vr'o câte-va lulele să coaci'n, cuptor a pus. , 
pă Dar când se uită şi vede că toate s'au fost crăpat, , , 

Ne ştiind ce o pricina tot.s'a gândit, s'a mirat, m 
So mai încercă să coucă încă vreu şapte, opt, a 

„Şi .cunoscui c'alt nu esto, ci meşteşugul în copt, i 
« Ce să facă? Neştiind'sel, se împăcă d'acest fând, Sia 
a cu munca, cu răbdarea, anul .cel dintâi trecând, - ii: 

= . - 

   

  

: 

A păzit intr'o zi vreme ş'a zis stăpânului său: a | 
— "Jupâne, să'ţi spui o vorbă, dar nu voi săţi pară rău, aa 
Iacă. sa, împlinit anul de când slujese ucenic, 

„ss 7 Sivîncă să coc lulele nu'mi-ai arătat nimic, 
- * — Fătul meu! stăpânul zice, doi ani sunt pân-la soroc- : 

- Şi când: va rămânea. unul, ţi-oi arătă cum se'coe! . . DR 
| Ucenicul iar începe a lueră ca un supus, :. EI 

/ . “Si stăpânul iar le. coace p "ascuns, cum am zis mai. “sus. i 
AR “AI doilea an „implineşte, “şi ucenicul văzând ” a 

" "Că gând n'are să-i arate, îi vorhi iariiş zicând: ta 
-, „2 Jupâne, doi. ani tredură, mai am un-pân' la sorei: a, 
o Arati?mi încai acuma cum trebno să le coc! .  — A 

5 — Părul meu! el ii. răspunse, o. să rămâii nonvăţat, -:- 
" D'a mea purtare de arije să'fii bine îneredinţat, « .. „ | 

+. Când vor rămânea. acum şase, luni pân la soroe i 
> Să'mi, aduci atunci” aminte săţi arăt şi cum se toc. .. .1.-.. 

„? =; Şezând încă ucenicul, cele şase: luni trecând: Pa a 
. i | "Si găsind- cu prilej vreme aminte i-au. şi: “adus, ai 

 Zicându-i : — Jujpâne, iacă şase luni mai am să şez.. aa 
"Doi ani' jumătate -toemai 'trecură de când lucrez; “ Lu 

a Şi.nu, ştiu -până acuma, lulelele cum se-coe, si: Ii 
Care. -precuin” mi so .paro o să nă laşi dobitoc... i 
— „Fătul meu! stăpânul zise, lasă, arija o am cu; _
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Nu rămâi prost: “Cum “ii pare, când, eşti: ucenic; ai meu, 
Ci vezi, sămi aduci: âminte la trei luni pân. la: "Soroc, 
Şi'ţi voi arătă atuncea lulelele cum se coc.  -.: 
Bietul ucenic acuma şedea şi se tot. gândleă, i 
Că în aşa seurtă vremo ce ştiinţă o să-i. deă ?. 
Astiel slujind trei luni încă. —  Jupâne, îi zise iar: 

i. "Trâi luni amopân” la căltie învaţă mă acum dar, 
„i :—" Pâtal meu! el îi răspunse, crez că tu te indoeşti, 
"Şi d'acoia tot intruna ca „să-ţi arăt te grăbeşti, 

: Dar pe cintea mea te "neredo wo să .to învă negreşit, 
„Când vă rămânea o lună pâw” la sorocul numit. 

- Slujind-el două luni incă şi o lună rămâind, 
Şi iar ca şi pân” acuina vreme cu prilej găsind, 

“ji zise: — Jupâne iacă, nu mai ai acum cuvânt,. 
Pân' la sorocu: meu numai o lună de zile sunt. 
— Acuma, el îi răspunse, tot mai.ai să "to supui, 
Când va fi o săptămână până la soroc. simi spui. 
Peste trei „Săptămâni iarăş „ucenicul său veni, 
Şi-i ziso c'o săptămână are pân-i s%0 "mplini. 
lar stăpânul său îi zise: — Chiar înziua de soroe 
Sa vii săi aduci aminte să dăm cuptorului foc, 
Şi atunci şezând cu tine o să-ţi arăt neșreşit, - 

' _Ca'nwaceastă meserie Si te faci desâvârgit. 
Rabdă ucenicul iarăş, o zi până a rămas, 
"Si i zise: Jupâue, iacă "mi-e 'soroewntr'acest ceas. 

„— Prea bine, el îi răspunse, hai dar lângă mine gezi, 
Şi să faci şi tu intocmai după cum cu ochii vezi.- : 
Astfel cu dânsu! mpreună la cuptor cum se află 
Incepitn lulsa ?niuntru: pe două părţi a sullă, 
Şi suilându-u îndată o băgă şi în cuptor, . 
Po răi d una după alta făcând astlel tutulor ; 
Şi le. scoteă sănătoase, “fără a „erăpă cumva, . i 
Care văzând ucenicul incepi a- -l întrebă: - 
Zicându-i: —" Bine jupâne, numai. pentru. un suflet - 
Am slujit eu trei ani ţie şi tut mereu ţi-am lucrat? 

„0 — Aşa fătul meu! el zise, a suilă, put !-nu o greu,. 
„Dar astfel mă învăţari, astiel to învăţ şi eu. -. 
-:La orcare, meserie e câte un seeret mit, ; 

Care, cine nu-l învaţă: lucrul lui.nu e nimic; 
“Mulţi numai văzând.eu ochii ja un meşteşuga lucrând, 

- Nu se supun să-l înveţe, în părerea lor zicând: 
— Asta este lucru lesne,. în- scurt timp l-am învățat, . 
De ce să slujesc: cu anii, să inuncese ca un argat?.. 3 
Dar la asemenea camni se :sa;tac singuri dibaci, ÎN 

      

Nu le dau nuine de meştori, ci lo zic “proşti şi Cârpati. - 
„. "0ă lucrul lor totiVauna' esto ca un ucenic, 

- Şi prin urmare şi „preţul « o :decât: la toi mai.mic, |. 
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Despre virtute aptă bună) Ei 

„.. i 
s Ca 

- 1 o... ve . . 

Fă bine şi-l aruncă'n drum. — Că, 
A face: bino e totd'auna mai bine, 
i [decât a face rău 
„Binele. zic, nu so face 
“Numai la cine îţi place, 
Ci binele esto bine 
Să-l faci la fieşte cine. — Chiar şi, 
:La cel ce te duşmăneşte, 

+ "Vu cu bine-i răsplăteşte. —. Că, 
De to latră vro un câine, 

„ Astupă-i gura cu pâine. — Știind 
- , : [că, 
„Or ce la nevoile tale...  - 

__ Cu 'răul nu-l scoţi la cale, — lar, 
* Binele po om îl scapă 
12% Cn vremea de foc şi apă. — Dar 

„Iei zice: 
Si ne luim după lume. — Şi 
Ce-o face lumea să facem şi noi, — 

| A „Însă, 
Ce avem 'cu lumea? Lumea ca 

' (lumea, şi .noi ca noi. 
Alţii dacă şi-or scoate ochii şi noi 

2 - - 
. Li ă , . 

„Setosul bea apă din. orce lac..2— 
[Mulţi zic că, : -. 

Răul cu rău se goneşte şi, 
Fă-i rău că te pomeneşte. — Dar, 

„Cât o cerul departe dela pământ; 
Atât n'are - 
Asemănare. — Pentrucă, 
„Omul la rău aleargă cu armăsarul 

[şi la bine merge cu carul. 
Lăul lesne îl face omul, dar binele 
pu [anevoie. —:Şi, 

“Cu vreme toate se fac: bune, — 
IE Numai, , 
Vremea ce a trocut nu se mai în- 
LL " [toarce. — Dar, + 

binele ce-l faci la'oare cina 
„i i-l întoarce vremea care vine. — 

:[Vei auzi vumai, 
Vine binele ca albinele. Şi: apoi 

[vine bine peste bine, 
Când vine e tot mai bine. — Că, 

„Cine face bine găseşte, - 
Cine îace rău, rân însoţeşte, — 

“ [nu o să-i scoatem. ! ” [insă, 
Alţii de'or da în gârlă şi noi nu  'Totd'auna fapta bună 

- [o să ne înnecăm. Este tuturor cunună, — Cei, 
Fiecine ce face, pontru el este. Papta bună în viaţă - 

” Cum îşi va aşterne, aşa va dormi. -La norocire înalţă, — Şi, | ” 
"Cum îşi va ggăti aşa va. prânzi. „Faptele bune în lume: Ă 
Nu trebue să imităm decât p'acei ţi fac nemuritor nume. - 

+ [ce-i vedem făcând bine. — Că, a - 

4 

. o . i 

"- Povestea vorbii 
” 1 

„Bogăția, Desfătarea, Virtutea şi Sinătatea 
Disputându-se'ntro ele că cui a da'mtâietatea,- ” 

„” Deseriind şi una ş'alta bunul său şi fericirea : 
„*? Ce din parte'şi totd'auna varsă către omenirea, | Ia: 

Şi mândrită fiecare işi găseâ.sieşi dreptate * . AR 
Ci în adevărsea este, şi cercă întâietate. „ . E 
Tutr'această a.lor luptă în cuvinte 'nepătruase! 
Ardicându-se virtutea către dânsele răspunse: 

A 
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-— De voiţi cu mulţumire dreptul să se înțeleagă - Aideţi la zei şi la oameni, lor să cerem să aleagă Şi a căruia, problemă li 'se va părea -mai bună 
Ei să-i dăm ăst măr de aur. şi a premici. cunună. 
ŞI alegerea aceasta mai prefectă a so: face 
Va fi timpul d'adunauţă lupteler olimpiace. 
Sfătuirea dar Virtuţii s'a părnt prea de minune 
Fie-care sperând mărul. bunul cum îşi va expune, 
Deci când fu'n Olimp mulţime de popoare adunate Alergară fie-car6 ca să ceară 'ptâictatoi o 
Şi n vepi'ntâi Bogăția să exprime într'aceste 
Că, aemărginitul bine numai ea în lume este 
Peucru că e dătătoare de or şi ce foricire,. 

”. Dezmierdării şi a faimei şi or ctrei norociro; 
Fără dânsa or şi cine pre pământ se tirăneşte 
Ticălos viază'n lume. şi cumplit so vinuieşte 
—. Mărul dar de aur mie (lo zice) mi so cuvine, 

„De se caută rezonul şi dreptatea de se ţine. 
Aleargă în loe Desfătarea şi răspunde mgrab cu stimă: „Că-i_ nedrept ca Bogăția să ia numele de primă. 
— Căci pre Wânsa fie-care, după cum şi 'stiți rea bine, I I Ş - O trimete prid tot locul să mă.eaute pre mine; 
Eu dar in comunitate sunt dorinţa, cea centrali 
Și că'mi este ca servicea nu e nici o îndoială, 
Pe pământ vieţaitorii ce bun simt numai cu tine?, 
Alt decât amirăciune gust, când-va ci fă “de mine? Fericirea: omcnirei nu stă în multă avere 
Ci în ceia ce desmiardă sufletele în plăcere; 
De n'aş mici eu în oameni durerile cele rele 
Nar mai suferi cu anii a răbdi necazuri grele. 
Undo însă eu m'apropii izgonesc ticăloşia, 
Depirtez durerea 'ndată şi aduc voioşia; . - 

“Eu sunt dar tot bunv'n lume indeobşte la ori-care, 
Eu sunt duleca mângâiere 'celui mie şi celui mare; 
Prin urmare dar şi mărul alta să-l ia nu so “poate, 
Caci cu covârşesc cu bunul pe aceste alte toate, 
Cu ascrmecea, cuvinte incepu şi Sinitatea . 
Că prin ale lor probleme n'au drept să ia "ntâietatea. Pentru că nici Bogăția. nici Desfitarea cum Spune 
Nu pot cu nemărginire S'aibă toate cele bune... : 
— Că de n'aş îi eu în oameni ar (i toţi cu neputinţă, 

„N'ar da folos boșriţia nici ar fi de trebuință, | 
„Și nici desfătarea poâte să. stea pe pământ vr'odată . Dacă nu voi fi cu dânsa înproună totdodată., +» - 
Când pe pat cineva şade în dureri şi chinuire 
Cine va. putea să fie singura: lui fericire? 

* “Bogăția o să strige? Desfătarea o să chieme? 
Or-p6 mine Sânitatea mă cere în acea vreme? 
Cel bogat firă de mine nici o simţiciune w'are 

Anton Paun; Vol. |.
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Niei la vre o deşteptare poate Sraibă aplecare, 
Căci atuncea mintea, trupul sunt în nelucrare toate 
Şi să aibă mulţumire fără mine nu se poate. 
Împărații, generalii, c'o zicere şi ostaşii - 
Fără mine-ar fi fiinţe ce nu pot aşi mişcă paşii. 

"Tar do aş lipsi cu totul în matură şi în nume 
Atunci fără îndoială n'ar [i pe pimânt nici lume, 
“Eu îmbiărbătez pe omul, cu dau curaj, vitejie, 
Eu aduc puteri în suflet, eu dau trupului tărie. 
Şi când sunt în judecata celui ce mă preţueşte 
Făr'avero desfătarea, în natură o găseşte. „o 
Socotese dar că în lume ou întâi sunt trebuită, 
Bătrânimei, tinerimei fără tagă sunt dorită. 
Eu sunt bogăţia lumii, eu sunt tot bunul vieţii, 
Bu sunt duleca destătare şi cununa frumuseţii. 
Bogăția numa ?n sine este moartă întru toate 
Desfătarea înainte"mi nici cât fir de păr nu poate... 
TPaceia ca una ce sunt cu nemărginitul bine 
Darul şi întâietatea să le am mi se cuvine. 
„Deci c'o manieră sfântă stând virtutea inainte 
acepi să'şi spuie dreptul făr'a se laagi ?n cuvinte. 

“ VJicând cum că: Bogăția Destătarea, Sănătatea Ă 
De şi dup'a lor părere singuro'şi găsesc dreptatea 

"Şi deşi fieşte-care are şi de baz cuvinte: ! 
iar însă alo lor! bunuri sunt pământeşti, iar nu sfinte. 
— Nu că: nu sunț şi aceste de la Dumnezeu tot date, 
Ci de n'aş [i eu cu ele, sunt de lume defăimate, | 
Ba sunt bunul provedinţii, cu saerilie p'om în lume, 
Eu fac s'aibi muritorii pe pământ glorios nume, 
Eu, sunt liniştea, vieţii, eu sunt calea mântuinţii, ț 
Eu suut pacea, eu sunt bunul, eu sunt cârma conştiinţii, 

„Unde nu mă'au pe mine acolo ameninţ rele. 
" Vin peiri, stricăciuni, patimi ş'alte mari. greşeli cu ele; 
Eu sunt baz zeaştii lege, dau bun nume omeniri, 

"Eu sunt povaţa în lume către drumul fericirei ; 
Bogăția, Desftătarea, Sănătatea, fără mine 
“Poate. "n lume omenirei sunt de sine-le ruşine, 
Şi nu numai sunt ruşine când lipsesc cu dintre ele, 
Ci sunt şi supuse toate pe pământ la multe rele,, 
Şi d'aceia câţi în lume au fericea astor trele “ 
'Premur, se turbur a,lesea, dacă nu sunt cu cu ele. 

"Aşa dar mărul de aut şi titlul. de 'ntâietate 
Mintea nţelopciunei” xoastro să-l dea cui are drepate. 
Atunci Zeii şadunanţa oamenilor se întreabă - 
Şi cuvintele “Virtuţii le iau în băgări do scami, 
Văzând şi cu oscbire manierele ei toate. - 
Cu sfat do obşte *mpreună se: înalţă glasuri gloate,. 
Strig d'odată că Virtuţii se cuvine cu dreptate, | 
Să ia darul şi cununa și titiul „de "ntâietate,
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- Ş'aşea cu sfatul de obşte, după hotărârea dată, Dându-i mărul cel de aur, fu Virtutea întronată, 

  

Nimica dară pe omul nu-l poate "nălţă, în treaptă, „*De cât singură. Virtutea, prin alegerea cea dreaptă; Că ea de comunitate se sa; rifică în lume, . Ea şi după moarte lasă memorabilul său nume. i Ferice d'acela care ştie sii o "mbrăţişeze, - “Şi va puteă după dânsa paşii să şi-i îndrepteze, Că este ca diamantul, care şi "n gunoi decade - Tot îi zico piatră scumpă şi preţu-i de loc nu scade. 

Despre viţiuri sau faptă eI6 şi hoţii 

Piatra caro nu e bună 
Rău macină totdaună, — Si, 

"Omul cel nărăviţ rău, 
Tot la rău e gândul său. — Insă, 
Cine face tot la rele, , - EI nu scapă de belele. — Zisa ţiganului : “Pot la noi în şatră 
Bate vânt şi piatră. — Că, 

„Po muieri cunoşti din rochi | i -Şi pe hoţii după ochi. — Povestea ăluia: — Vulpe de ce-ţi sunt ochii roşii? — Unde mă uit tot la soare, — Dar coada de ce-ţiszvâcnoşto? — Ca ia, colea dintr'o cursă 
DD "labia scăpai nemulsă. - Vulpea căzând în cursă, ca să-şi scape pielea. şi-a ros coada cu * dinţii, zicând că aşa o la moadă să umble fir coadă. — Că, Omul rău, ca toţi să-l vază ” ” „Dumnezeu îl însemneazii, — ŞI, | Carele a furat stupul A De şi şi-a scuturat trupul, 

"Dar albina din căciulă. 
E de dovadă destulă, —" Hoţul, 
La intrat, lesne păşi, 
Dar nu ştiu cum va eşi. — Că, . * Cino nu caută şi tot găseşte pe dracu,. dar cine-l caută! Dacă el, Umblă după secerat - 

” Po unde n'a semănat, — Şi, ! Adună unde n'a risipit 
+ Dar nu se sfinţeşte, — Că, 

Ii scurtează ghiarele lungi. — Şi, |. "ÎI bagă la umbră (în temniţă). — Pentru că, Oile grămadă merg, 

A
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Iar caprele. se uleg. — - Şi, 
Mălura din grâu s'alege la râu. — Şi, 

Cei ce multe g garduri sar. | 

O să: deă cu ia *n par. — Vine vremea să-i” zică: . 

“Tot boul mi l-a belit: 
Şi la coad'a ostenit.. — ŞI 
“Tot boul mi l-a mâncat . 
Şi la coadă sa 'mecat. Şi, > 

Î sa dus pe. sât cu noduri. — Ci, 

Când 'cu gândul nu gândeşte * - = 

II prinde şi-l ci«migeşte. — Şi 

După ce-l “face cam “sciipat din mână, : 

Parcă e cotoiul bătut la zmântână. -— Strigând: 

— Dă! mai bune! dă-i de-l lasă! dă-i şi pentru mine . 

"Că şi mie "mi-a mâncat o oală cu unt. — Şi” după ce-l bat mai i zie 

A scăpat scurt de coadă. îi 

A scăpat ca din gura lupului. 
A-scăpat ca. câinele de lanţ. 
L-a tuns bine, cum se cuvine. — De: “aceia, Si 

Mai bine să mori. do foame de cât să iei pâinea săracului. — Şi. . 

Mai | bine puţin cu dreptate, . 

Decât mult cu strâmbitate.. — Do eşti sărac, 

Băto-şi-ţi 56 50 va descuido, cere şi ţi se va da, caută şi vei afla. 

IS Ev anghelie]. — De eşti neputincios, 
Mai bine să ceri decât să luri, 

Că cerşetorii se miluesc, DR . 

Jar hoţii se pedepsesc. — Şapoi, Aa - - 

Hoţul este numai cu un păcat - 

Şi păgubaşul c'o mie "'ncărcat. — Căci, 
Până nu apuci pe cel drept, cel strâmb nu iese. ! 

Caprele dau la --- şi oile pat ruşini. E 2 

. Unul face şi altul trage. — Însă, i 

Dreptul de auzul rău nu se teme. Psalm, David. —Că 

Droptatea totdauna ca untdelemnul plutoşte deasupra apei. — 

a “p 8 Sir 

Acel cu pricină şade'n odini, 
Şi cel fără vină plăago şi suspină. — Tar, | 

Hoţul fură şi jură. — Că, N a SI 

E drept ca lumânarea. — Dar: 
E 'drept ca funia în traistă, — Ca ţiganul când jură: 

«Să-i sară iapa cui a văzut ochi. — Şi, - 

Minciuna o are ca în palmă. 
Este procopsit la rele, . 

Ca cârpaciul cu curea de gât, 
"Ji pune şi pingeaua numai “de cât — Şi 

Ca olarul Galele când face 
Pune mânuşa unde îi place. — Pentrucă, 

Muma celui omorât doarme, iar ucigaşul priveghează.:— De 
, aceia zico:
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| | 101 ÎN ua „-": Prinde pe hoţ când îţi vine Altuia până nu face, i - Pân'nu to prinde ol pe cine, — :. Nici lui altul nu-i o face, — In- i Na - [Că [trebare şi răspuns: Prilajul face pe toţi 7 + — Dece] trânteşte de chică? Ca să fie hoţii hoţi. — BI: -- „— ra prins cu ocaua mică. — Ardică „lucrul în sus, - a [Că, Care-nu e de el pus. — Şi, - Nu sc părăsea de rele, Hoţul zice c?a' glumit -* Dar l-a cam strâns în curele, —— Când vede că l-a zărit. — Dar, 1, Vremoa descopere, toate, - - Dulce i-a fost la: mâncare - Şi pe hoţ de faţă scoate. — Că, Dar acru.la 'scărpinare. — Păcă-" „Nu se poate nici decum ȘI - ltorul de rele, Când frigi să nu iasă fum, — Insă, Când cu gândul nu visează. „+ Cine e cu mâna lungă , - EL în cursă o-să cază, - Pierde şi ce are'n pungă — Căci, . Şi atuncea îl piscază, Hoţul de unul se prinde „Și potecile-i scurtează. — Pen- -î > Şi de o mio se'ntinde. — apoi, i , [tru-eă, Plăteşte cu pielea ca lupul. Dracul care îl învaţă, Ii pune'n saramură trupul, — Că, Ti dă faptele pe faţă. . 

Povestea vorbii a 
- - | , i O 
Spun bătrânii de când veacul || 
Că trei lucruri poartă dracul: ) e Si . . . - Sală, îpingea şi toabă, 
Cu “care el dă de gloabă; 
Cu sula îl îmboldeşte 

Saşa dacă] săvârşeşte 
Şi el dacă-] înveleşte, 
Incepe atanci îndată 
Toaba în sbor so bată 

| Cum şi cu 'naltă strigare; i —Pă! fălii porunceşte. . -/ Zice: — Veniţi mic şi mare. , Că cu, să nu paţi. beleana | Şi vedeţi ce 'stăti 'dracul - Tenvelese „cu ipingeaua. Sinveţe p'acesta, stracul, 

   

Despre stăpân şi supus 

Pe-cel cu putere multă „Nu se poate eu burete “Te supune şi ascultă; Să baţi piron în perete. — De Iar. pe micuţi Stipâneşte e [acoia, Legea cum iţi porunceşte. . Să fii bun şi blând la toate. „ Până când eşti nicovală " Dar. până unde se poate, Rabdiă,. suferă loveală, De cât toată vara cioari: - Iar cât eşti ciocan, loveşte : '- Mai bine-o zi şoim în vară. - ? —. Fii tâtă celor buni, şi bici celor răi. „Vulturul stă'n loc, veghează, “ „+ Laptele până nu-l baţi, | “Dar el muşte nu vânează, — Că, . " Zmântână nu poţi să scoţi. — Alţi ochi are vulturul , Căi, alţi ochi are fluturui, — Şi, 

S
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Or când 'peştele cel mare Lupi-l lasă fără pâine, |, - 

P6 cel mie în burtă-l are. Undo nu 6 cap, (sau Vodă), 

"Poati jigânia'şi âre Acolo e vui de coadă! 

Pe lupul ei (spre mâuicare), Unde nu este pisică . 

Cum are aş copilaşul . Şoarecii vătal ardică. Ă 

Aşa are naş şi naşul. — Şi, Moartea, pisicilor, 

Cum arc slugă jupânul . | Bucuria şoarecilor. 

Işi aro şi-el stăpânul. i Schimbarea Domnilor, 

Po ciobanul fără câine, Bucuria nebiinilor. 

Povestea vorbii . 
x at 

“Spun cn vremea păgâniei ar fi fost:un împărat 

De carele toţi creştinii. se plângeau neincetat, 

Că pe lângă celelalte rele şi cumplite munci, 

Dăduse şin tot ţinutul foarte straşnice porunci, 

Cum căi când vor vrea să 'ngroap6 creştinii pe ai lor morţi 

Peste gard toţi să-i pornească şi să nu-i scoaţă pe porţi: 

Pentru care toţi cu totul -înălţând glasuri stripă, 

Dumnezeu să le dea altul totdeauna se rugă. 
Impăratul dar acela cu întâmplare murind . 

So bucură fiecare; lui Dumnezeu mulţumind. 

Prin urmate s'a .pus altul, dar el face şi mai rău, 

Că a pus la toţi creştinii prin porunca lui dat, frâu 

Că pe morţii lor de obşte când îi vor duce la &ropi | 

'Pot peste gard iar să-i scoaţă, dar să nu-i ducă cu popi. 

Incepară iar cu toţii li rugăciune mereu 

Ca să se îndure să-i scape şi d'acesta Dumnezeu. - 

Peste câţi-va ani ca Omul, murind ş'acest împărat . 

Şi că au scăpat do dânsul mari şi mici s'au bucurat; 
Cum se puse şi-altu'n: locu-i porni şi el a-i munci 

Şi pentru îngropăciunea morţilor iar. porunci, 

Că pe lângă celelalto -c6 pâraci Sau urmat 
Si şe facă şi aceasta, care s'a şi publicat. 

Că, adică: ei pe morţii să nu-i scoaţă nici pe uşi - 

Ci să-i tragă pe ferestre, iar mi ca până acuşi, 

Astftel urmârid ci o vreme li se păreă prea cu arcu, 

Asupră-i strigă blesteme şi rugă pe Dumnezău, 
“Ca si se rhilostivească şi daceasta a-i scăpă,. . 

Şi după duni se dtivire po morţi a şi-i îngropă. - 

Dup'o sufsrinţi lungi murind ş'acest împărat 
Toţi săltaiu de bucurie, că şi de clau scăpat; | 

Dar îndată cuni so puse în locul lui fiul stu 
Inc&puri să. se vito şi să plângă şi mai rău, . . 

Văzând că legi şi ini aspre pentru riposaţi â pus: 

Si nu-i scoâță 'pe ferestre, ci pe coş să-i scoaţă'n sus.



„Cum şi 
Şi cu e 
0 asem 

Văzând 
Cunoscură că această le 
Pentru 
Şi'ncepi 
—, Doamne ţine pe: 
Nu no mai da altul 
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la mormânt să-i ducă cu picioarele "apoi apul- înnainte, iar de nu cad în nevoi. 
enca porancă când acum au. auzit , Sau spăimântat toţi ei; totul şi prea mult s'au îngrozit. că mereu le vine dintr'un rău altul mai greu, 

e dela Dumnezeu, 
ale lor păcate vrând a-i pedepsi astfel, 
ară c'umilință să se roage pentru el: 

"mpăratul ani mai mulţi a vioțui ! 
» Slinte, ş'alt rău a orândui,: Ci după faptele noastre cu astea plătiţi să fim, 

am ştiut, stăpâne, cu ceilalți si”ţi. malțumin ! 
Dacă n? 

Au făcut ochi cât boul, dar târziu, 

„Prin urmare: 

N'a ştiut ca să mulțumească lui Dumnezeu. 
'Totdauna trebue omul să zică : 
— Mulţumim lui Dumuczeu 
Și de bine şi de rău. 
Or ce no dă “Dumnezeu, toate sunt bune. — Că, -. Taina lui Dumnezeu nimenea nu o ştie. — Noi, Nu ştim ce cerem dela Dumnezeu. -— Căci, 

- Bolnavul. multe zice, dar 
Rugăciunea rău făcută 
Nici odată nu ajută, | Ci cuvinte inai puţine şi zise cum se cuvine, — Cum a zis ţiganu; „—— Doamne, ştii tu co gândese - -. nă mai ţigănesc. — Nu 6 zisă bine,: căci, 
Şi nu n 
Omul g 
(rândul 
Și un a 
N'are n 

ândeşte şi rele şi bune. 
omului e iad 
dânc fără vad. — Şi aşa, 

doftorul ce ştie face. — Pentru că, 

ici coadă, nici căpătâi. — Ci la oree rău, Omul să zică în gândul său: 
«Doamne fereşte de mai rău î» 

d 

Povestea Vorbii 

"Doi inşi, făcători de rele 
Căzând 
Şi dând 
Să-i pui 

supt judecăţi grele 
u-i din inchisoare 
en spânzurătoare, 

Când mergeau cu pază lună 
În' acol drum împreună, 
Unu'nccpii să olteze | 

“Și moartea si'şi obideze, 
Zitâna': 
Ce soar 

    
tă am ăvut, frate! 
— Of! of! ce păcate! 

Celait zise către dânsul ; 
—— Nici un folos nu dă plăusul 
Ci cerului, mulţumeşte 
Și stând zi: «Doamne fereşte 

"Do alt rău dintrăst mai nare.» 
lar acum, frate, răbdare. * 
EI oftând îi zise iară: 
— Frate vezi moartea aviară, 
Ți s'a citit lotăritu-ţi, 
Vezi şi funia de gâtu:ţi,



N 
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„apoi nu ştiu: cum îţi pare Nu gândea alt rin mai mare, 
De zici de. alt rău mai mare!: - Auzind această veste ! 
Abia săvârşi cuvântul, . | „Zise : — Adevărat este 
Şi iată unul ca vântul - -Că la câte pate omul Ă 
Venea după ci călare Să nu mânie pe Domnul, 4 
Şi strigă în gura mare: - Ci să zică n gândul său; + 
— Staţi, nu erăbiţi omorirea; -. — Doamne fereşte de mai rău. 
Că s'a schimbat hotărirea ; “ Tnsfârşit, cum zice un înţelept: 
Acum s'a ăsit cu cale _..- Omul este pilda slăbiciunei. je- 
De la- Paşe ş şi Agale | Înirea - vremii, jucăria „norocului,. 
Spânzuraţi să nu-i ripuneţi icoana nestatorniciei, cumpiina za- 
“Ci de vii în ţepi să-i puneţi. vistici şi a primejdiilor, 
Atunei vinovatul care 

  

a „Despre stăpân şi supus la negoţ 
  

„Copaciul când înfrunzeşte | Şi aripile lui banii. 
Pe mai mulţi sub el umbreşte. —  Copaciul voieşte | . 

[Asemenea şi Să tot odrăslească, (să înfrunzea- 
Un stăpân aut când are i [scăi 
La.mai mulţi dă demâncare. — Dar nu conteneşte .. , 

ă (Procum vedem, că, . Bruma! să-l pârlească. i 
Tatăl zece fii hrăneşte , In loc si mai crească, scade. 
Şi le împlineşte toate, e Până vezi că 'de tot cade. — Aşa 
„Dar pe el (de sărticeşte), şi la negoţ, 
Un fiu a-l hrăni nu poate,-— Căci, | Unul umblă şi străbate 
Copaciul când se stăramă Şi pe alt fericea bate. — De aceia 
Şi p'alţi mici cn el dăramă, - „ Singur cine îşi gătoşte: 
Mulţi copaci de. mare vânt El mai cu poftă prânzeşte, 
Se văd. trântiţi la pământ. Impul are ceafă groasă, 

" Anovoie s'a *nălţat, - " Că-şi -găteşte singur masă. — Şi 
Şi prea lesne a picat, N Lupul “slugă de-ar mână. 
Vulturul de aripi smuls : 1 EI de foamo-ar leşină. — 0 

„Numai poate sburi?n sus. - In nădejdea slugii - 
Puterea la om sunt anii : Dai de fundul pungii. 

Pov estea vorbii: 

* Un stăpân având oi multe 0 Tar el cu nepăs” în Sine, 
Ş'argaţi destui să-l asculte, . Ca pe nişte oi străine, : 
Dintr'irişii unul alege, "Lo lăsa pe deal, pe vale: 
Ti dă învățături şi logo. - Să pascitn voile sale, 
Cum el să le pişuneze. - Umblând prin locuri sterpoase, 
Şi de ele si vegheze; Când flămânde, e când satoase,



  

Laptele, caşul mâncându-l, 
"Şi prisosul Palţi vânizându-l. -. 
Fiind vremea întru care 
Stăpânul prin cercetare 
Cer să-i de so o'eala, 
Procum -cereă rânduiala, - 
Argatul care de sine 
Purtaso grijo mai bine, 

"Cu nepăs şi mojiceşte 
Acest riispuns îi trânteşte: 
—, Stăpâne oile tale 

-. Fiind în “stare de jale, 
Slabe. cum le vezi, mârşave 
Au fost mai mult tot bolnave, 
Şi: mi-a fost de ele milă. 
S'ăpuc să le mulg în silă, 
Şi crezi că nu-ţi puteam strânge . 
În loc de lapte nici Sânge, 

"Că n'aveă micii să sugă 
Nocum omul să le mulgă. | 
Stăpânul atunci îndată 
Cu mânie "nflicărată 
Goneşte din oi aratul 
Sorândueşte pe altul; 
ii dă ?n șocoteală turma, 
Poruncind ca'pân' acuma 
De ele să îngrijească, 

"Să umble şi să le pască, 
Şi strângându-le la stână 
Să ia lapte,runt, smântână, 

„Să facă caş, să le tunză 
ŞI lui'să i le răspunză, 
Argatul g'acosta fuse, 
“Lot, ca şi cel ce se duse, . 
“Vându laptele, zmântâna, 
Caşu-l. [ici bani, şi lâna, 

i UmpJe punga şi-oare punde 
O îngroapă ş'o ascunde, 
Stăpânul iar dacă vine, 
„Să vază de e mai bine 
Şi să-i ceară socoteala, 
După cum i-a fost toemeala, - 
La cercetare riispunse 
Că nici o.oaie nu tunse, + 

/ Cin Bărăgan pe câmpie, 
Nu ar fi mai fost să fie, 

- Păscând' le-a smuls'o ciulinii; 
„Mai cu seamă: mărăcinii ; 
Nici lapte n'a. putut. scoate 
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N 
„Ca lost anul sterp În toate, » 
„Şi să crezi că e minune. ':* 
Cum nu fătară nici une! 
Stăpânul văzând p'argaţii, ; 
Că se port rău, blestemăţii, 

“ŞI din turma sa cea mare 
Nici un folos nu mai are,. 
Pe -argat îl oropseşte 
Și pe fiwş rândueşte, 
„Judocând, adică, ?n sine 
Că ol va ?ngriji mai bine. 
După co în fiu se 'ncrede, 
ȘI “el, stăpân cum se vede, 
Nu mai scoase lapte,- brânză, 

"Ci începu să le vânză, 
Astăzi una, bani a face, 
Mâine alta ca so toace;, 
Taie, în frigare ?nlige, 

„La mieluşei graşi tot frige,, 
Nu-i mai pasă lui de turmă 
Nici se gândeşte de urmă, 
Nu vrea de nimeni să ştie, . 
Numai lui bine să-i fie. 

„. Intracestea tatiil vine 
ȘI când în loc de mai bine, 
Vede turma mpuţinată 
ȘI-L întrebă ca un tată: 

--— Fiul meu unde e turina, 
Că nu-i pot vedeă n'ei urina? - 
Iar el zise: — Scumpe: tată, 
“Am păţit ca, niciodată, 
Lupii oile'mi mâncară 
Y'astea numai imi lăsară, . 
Incât ce am smuls din ele ” , 

Fu spre hrana vieţii mele; 
Că atâţia lupi mulţi fură 
Cât ochi'mi nu mai văzură, | 
Cari şi pe mine iară „: 
Puțin „de nu mă mâncară. 
Tatăl său în ochi cătându-i, 
Și vorbele ascultându-i 
Ii zise'cu necaz mare: 
—— Oi! fiul meu, răuîmi pare 
Dar mi-ar fi părut mâi bine: 
De te mâncă şi pe-tine, DE 

„Să nu. m'amăriişti cu cața 
Şi s%'mi amărăşti viaţa: 

Pin urmare dar: 

ri - -
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Cine ţine pâinea în sânul altuia, do multe ori rabdă de foame. — Şi 
Cine bea apă din pumni străini, nu se satură niciodată. — Ci, 
Paneţi nădejdea în Domnul, | 
De cât S'atârni la tot omul. . 
Caută-ţi de sărăcie. — Că în alt chip, 
Viaţa îţi petreci: cu nădej diilo seci. 

Despre supus sau slugă - 

rr 

Omul până. nu slujeşte, stăpân nu ajunge. 
Copilul stăpânului până e mie nu se: 'osibeşte de slugi. 
Nimenea deodată nu sare ca cocoşu'n pridvor, ci se guie pe trepte. = 

(Și dacă eşti slugă, 
Când te trimete la treabi i . 
Mergi to! ntoarce îngrabă, — Adică, 
Descaleci iute 
Incalică, du- te, sat nu face. 
Nadă nu faeo'n priotoșug, 

„Că nada c bună numai la plug. — Că, 
Cine lucrează şi tace . o o 

"EL mai multă treabii face. — Iar, ! 
- Care tot mereu, vorbeşte 

EI treaba'şi zăbov eşte. — De aceia, 
Treaba fi-o cum se cade „ 
Şi şezi atunci cum se şade. | 
Când te apuci la vr'o treabă 
N'o lăsă fără ispravă. —. Pentru că, 
Laşi vre un lucru, po mâne, îi 
Il vezi că aşa, rămâne. E 

- Argat vrednic cine arc,. 
Se cunoaşte pe, mâncare. =— Că, IN 
Când, mănâncă îi trosneşe fălcile. — Dar. sunt şi mulţi de aceia, 

„La. mâncare leu şi la treabă bou. — Care, | ! 
“Nu e vrednic. codru să-şi plătească. — Şi care, | 
II blestemă pânea care o mănâncă. — Tinul ca acela, 
Slugă. va fi cât trăeşto, 
Slugă. Pali. îmbătrâneşte, 
ȘI slugă so prăpădeşte, ” 
De loc nu se procopseşte. 
Umblă, gonind vânturile 
Şi măsurând câmpurile. 
Se bate ca peştele pe uscat. — Că, 
Unde nu e socotinţă, socoteala "merge iău, - 
Ti sporeşte ca. la raci,: A 
Deşi sunt cu mai mulţi craci: , 
Aştoaptii ca porcul muchea la cap. — Să nu te blesteme cineva” 

x
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„Să umbli ca banul din mână în mână. — Insă, 
Omul vrednic so face luntre şi punte. 
Nu-i mai zice stăpânul: | - 
Ochi având ai fost ca orbul, - | _ 
Te-ai dus m'ai slujit ca corbul (cel diii cotabia lui 
Vrednicia-ţi mi-e oglindă, e 
Că m'ai slujit pâni”n tindă, , 
Sluga nevrednică stăpânii des îşi schinibă; 

„Ca pupăza îşi umple cuibul. ăi 

SI Povestea vorbii 

Pupăza moţată şi frumoasă'm pene | 
Gunoindu-şi cuibul din nărav si lene, 
1 lăsă şi merse iar în altă parte, 
Yapucă să facii alt cuib mai departe; 
Dar văzând-o cucul îi făct'utrebare: 
-— Co faci iar aicea, soru-mea cutare? 
— Cuib imi fac, răspunse; ş'o'mtrebă el iară: 
-— Dar făcuseşi parcă altul astă vară ? | 
— Mi-am fiicut, ea zise, . ş'altul după: dânsul, 
Dar mai mult nu este d'a şedeâ într'insul, 
Că după cum, poate, e ştiut şi ţie 
L-am umplut cu totul de necuriiţie. 
Cucul auzind-o zise iar: — Ei bine, : 
Dar îţi laşi năravul, or îl iei cu tino? 
— Cum, ea îi răspunse, un nărav din fire 
Poate vre-odată s'aibă lecuire? 
„— De vreme ce, dragă, îi zise ei cucul. 
Nu îţi laşi năravul, șreabă-ţi este lucrul, 
Căci şi de acesta nu o să ai parte, 
O să-l umpli iârăşi ca pe celelalte; 
Ci întâi năravu-ţi lasă, de se poata, 

* Noe.) — Sau, 

Satunci o să-ţi fie cuibul ca la toate. 

: 

Astfel e şi sluga cu năravuri rele, 
Care nu se poate. părăsi de ele, 
Or. po.undo umblă, loc nu-şi iai piiseşte, 

"Tot schimbând stăpânii nu'se procopseşte, 
ŞI apoi stăpânii zice c%'s de vină, 
Ei la toate strică, ci. sunt de pricini, 
lar nărâvu-şi care groaznic îl apast 
Tot.eu sine-l poartă "ni fie-care casă. 

ț
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e Despre slugă şi stăpân iarăş. ! 

" Când stăpânul nu'ngrijeşte . 
Starea-i se primejdueşte. — Că, 
Măgura cea gurguiată ' | 

-N'o doboară vi ânt vre- -odată, - ! 
Dar şoareci o scobese 
Pe dedesubt ş go găurese. — Şi... | 
Când vor vrea ciobani?n strungă .. . 
Şi pe ţapi pot să-i mulaă, 
Dar în loc de lapte, sânge - | 
De la dânşii ei vor strânge. — Dar însă, 
Nici o faptă fără răsplată. — Că, 
Nelegiuitului îi răsplăteşte necredinciosul.. 
Cine va mâncă multă miere 
EI o să verse şi fiere.! 
Cum şi-a gătit, aşa a prânzit.. 
“Cum a somiinat, aşa a mâncat, 
Capra face stricăciuie scumpiei 
Şi scumpia îşi răzbună cu pielea ci. 
“Cine îşi bagă secera în --- 0 să o scoaţă cu sânge. 
A “nighiţit un ac şi 0.să scoaţă un fier de plug. 
Cum e sluga şi stăpânul, 
Sa-l fi tot ettutat nu l-ar fi allat. | - 
Şi-a găsit coasa . gresia; ! 
Îşi nemeri şchiopul coborâşul, 
“La aşa barbă, aşa răsătură. 
La aşa cap aşa chiulaf. 
A căutat cât a căutat | , 
Dar soaeră -bună şi-a căpătat. - . 
La tabaci cine slujeşte - 
Pielea i se tăbăceşte. — Şi, . 
"Vai când ajunge: jupul sameş la oi! 

li tunde lâna cu piele cu tot. — Pentru că, 
Şoarecii.. când au pace cu pisica. se prumejduese bucatele. 
Să nu te blesteme cineva, 
Sajungi slugă la cai albi 
Și stăpân femee s'aibi. — Dar insă, 
Capul plecat sabia nu-l taie. . 
„Trestia “care se pleacă: vântului, nici odată nu se  fiânge. 

N 
4 - nam 

Povestea vorbii 
= - 7 

Un copac bătrân căzuse --. S'alundase într'o baltă 
De un marc, groaznic: vânt, Din vecinătatea sas; 
Şi precum se aşternuse - Unde trestia cea 'naltă - 
Cu 'ntrogimea-i la pământ, . „In proprietatea sa; - *
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"Vede trestia întreagă . -* — Pentru co cu nu mă stric?,, Legănându-se-do vânt, - . _Că'n viaţă sunt, plecată / "Şi-i vorbi: — Vecină dragă! „Şi la vântul cel mai mie; Eu la prea mirare sânt, = Cât de mult de-aş creşte "altă Cum, fiind tu subțirică, ” "Eu de loc nu mă mândresc, Şi fără puteri în trup, 
Vânt, furtună, nu'te strică, . 

|Și d'o parte şi de altă, 

Vijelii mari nu te rup?! -. 
Lia orcare mă zmerese. 

     lar 6u care din vechime | RI: A .. „Am crescut puternic. gros, „Astfel e şi omul care - "Vântul cu aşa iuțime „Nu e mândru, îngâmfat, Chiar din rădăcini-m'a scos? Cin viaţă la. orcare | pa Trestia răspunse'ndată : E supus. şi o plecat, . 
Prin urmare. - , - De la copacul căzut “ "Toti aleargă lemno să strângă, 

" Ramuri, crăci, din el să frângă, — Precum zice: " Pomul după 'ce-l bate grindina | i 
"IL mai bat şi'cu prâjina. — Ta însă, 
Nu-ţi asmuţi câinele 
Cui ai mâncat pâinele.: — Pe om, 

. Când îl vezi, la vr'o nevoie '-- 
Nu-i mai da brânci în noroae, — Că, 
Nu ştii cum .semtoarce roata, i - Azi la mine, mâine la tine. — De aceia, : E Cu mai marele tău calul nu-ţi alergă, , Nici .vre-odată cu el ceva în plig nu băgă. — Pentru că, Vai de câinele care latră pe stăpânul său. — Şi, “Vai de viţălul. care'npunge vaca (pe muma sa), — Şi - Vai' de boul care-l înjugă şi umblă ca să mpungă,. Vai de casa unde cotcorămese giăinlo. şi cocoşul tace! — Şi iarăş Vai când ajunge coada cap! — Ci, cum a zis o femeie: !- | „—. Fie un bă descojat, tot se numeşte bărbat, — Că, “Tu maro, eu mare, cine să tragi cismelge! 

7 

Povestea, vorbii 

“Un ţăran viind odată cu treabă la Bucureşti, 
ȘI trecând pe dinaintea bolților bogăsireşti, 
Băieţii ce stau la use" şi unii pe-alţii se 'mtrec,: Ca să cheme și să 'ndemne pe câ i pe uliţă trec, Incepură totdeodată a-i strigă mai mulţi din ci E - „__=2 Domnule, ce vrei să cumperi? — Domnule ce vrei 'să iei? * Unii îl trăgeau de spate, alţii îl trăgeau de mâini. .: . - . De i so păreă săracul 'că intrase între câini, 
"Unul: — Domnule, pofteşte! Altul :'— Domnule, aici!
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Altul: — Domnule, Ja mine, că am or ce-i vrea să zici. 
In: sfârşit, silit cl fuse într'o boltă a întră, 
Că, «domnule», astă, vorbă prea mult il indatoră. 
Luându-se la, toemeală, din «domnule» nu-l scoteau. 
Domnule, la- toată vorba, «domnule» îi repeta. * 
Care pe el într'atâta do mult l-a îndatorat 
In cât văză că boltaşul punga i-a cam uşarat, 
Deci scăpând d'aici șăteanul, păţind ce n'a mai păţit.: . 
Pleacă şi merse acasă, de «domnule» .ameţit, . 
Zicând pe drum întru sine: «Zău, îr mos lucru a fost 
A şti omul să vorbească şi a nu fi aşa prost, 
Că uite-c'o vorbi numai te pupă cineva?n bot, 
Până când singur de voe imi dedei.din pungă tot. 
Cum -mă voiu duce acasă o sYnviţ copii mei 
Astfel frumos să vorbească către or' cine şi ei, 
Că nu se poate mai bine a vorbi la cinevaş, 
Mai vârtos când se va duce de ceva la arendaş. 
Mergând el şi invăţându-şi copiii (precum am zis), - 
Odată la arendaşul pe unul l-a şi trimis 
Să ceară să-i împrumute-o baniţă de măcinişi, 
Zicându-i: — Vezi de vorbeşte după cum mi auzişi, 
Băiatul după ce merse, căciula din cap luând, ” 
Ti făcu închinăciune şim urmă-i cert, zicând: 
— Tatăl meu, domnia sa, na trimis la dumneata 
Pe mine, domnia mea, să cer a-l împrumută” 
C'o baniţă de făină, or de milai, ce-i avea, 
Şi cum va miicină 'ndată înapoi'o să ţi-o dea. 
Arendaşul auzindu-l 'vorbindu-i în zisul îel, 
Cu o seriozitate stând; răspunse către el: 
— Cin la deal, măre copile, tată:tău, domnia șa, 
Ev, cum zici, domnia mea, tu iarăşi domnia ta, 
Cine o să ţie sacul? Cine d să toarnen el? 
Şi cine o să-l aridice?... Că nu-i unul mititel, 
Şi aşa s'a'ntors băiatul şi cu sacul gol s'a dus, - ” 
Daca vrut toţi domni să fie şi, nici unul mic, supus. ! 

+ 

Despre stăpân şi slugă iarăş 

Sluga veche, mascara bătrâni, — Nu fii: 
Am plecat să'mi caut stăpân, dă Doamne si nu găsesc. 
Bate fierul pân” e cald. — Dar şi, 
Fierul rău cât să-l baţi, e de geaba. 
Cine de cuvânt nu 'nţelege, .nivi de ciomege. — Insă, 
Milueşte câinele de vrei să-ţi fâţaie coada. — Şi, 
Netezeşte mâţa de vrei să-ţi ridice coada. Căci, . e: 

„Ochii stăpânului îngraşă calul. 

ie pe apa i - DR pas : i: Mai bine e să fii stăpân mic, decât slugă mare. — Căci, poate să zică:
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„Nu-ţi azmuţi câinele cui: ai mâncat pâinele. Mielul blând suge la două muri. 

Col băgat fără tocineală 
lose fără socoteală, | 
Dar şi drept cine slujeşte! - 
"Dumnezeu îl noroceşte. 

Povestea vorbii 

Mai de'mult, din vromea veche, bătrânii. ne povestesc Că dobitoacele toatejcâte astăzi se găsesc - Domesticite şi blânde Cu care se joc şi prunci Nu crâ ?n fiece ţară cunoscute pe atunci, Ci în urmă târziu foarte s'au răspândit pe pământ, Până când acum iceste în toate părţile sânt, - Patunci un negustor. mare, bogat, în lume vestit, Umblând prin ţări depărtate, cum erâ obişnuit, Şi tot. săzduind adese la un ţăran prin câmpii, Care eră sărac foarte şi c'o spuză de copii, li ceri să-i dea dintr'inşii po copilul măricel, Ca să'ngrijească, de dânsu) şi sti-l procopsească ol. “Țăranul cu bucurie propunerea-i ascultând Lui copilul de mână şindată l-a dat zicând :. — Tu, fătul meu, pân'acuma ai fost în părintese sân, Dar de astăzi o să-ţi fio ăsta tată şi stăpân, ” Să-i fii supus, cu dreptate, să Slujeşti şi să-l asculți, Ca şi tu, negustor mare S'ajungi după ani mai mulţi... Deci: pe copilul luându-l acel bogat negustor, Îl duso intra sa ţară i-l creseu ca p'un fecior,. - Invăţându-l întru toate, după cum lui îi plăcgă, Și îsteţ foarte văzându-l, adese ori îi zicei: — Fătul meu, tu cum vezi bine, eu alt pe nimenea m'am, hudă, striin şi aproape numai pe tine te am. Ss . ” IWaceia de lângi mine nu voi. a te depărtă. Că toat'a mea boeăție rin- urmare e s'a ta, EVA 
> NI . 

” . . . 
După moartea mea tu, singur, ca un copil ce îmi eşti, PI aa e D u : E O să las cu întărire S.0 iei, să o moştenești. Ci să no sârguim numai si o *nmulţim cât putem, Să nu şedem firă treabă şi mâncând să .o sciidem. „Astfel zicând negustorul şi gătindu-se ş'acum Ca ş'alte dăţi cu bani sumă, a plecat şarăş la drum. Şi'mpreună cu copilul mergând iar marfă să ia Din alte ţări depărtate, după cum obicinuii, Îi ieşiră inainte o haită do hoţi tirani, 
1 jefuiră de toate şi-l lisară fără bani. 
“Neavând acum ce face, a fost silit „Wacolea La ţara lui să se *ntoarcă, să ia alţi bani ce-i avea,
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„ Dar când a ajuns, ce vede?... Alt mai mare nenoroe! 
Găseşte casa topită do venirea unui foc, E 

“Şi nerămâindu-i stare do vr'un negoţ să se ia, 
Închiri o căscioară şi triăiă cu milă'n ca. 
Feciorul care-l crescuse de şi în vârstă eră. 
“Şi de şi în săriicia, cea mare so strâmtoră, - 
Dar milă îi eră foarto pe stăpânul a'şi lăsă 
Tocmai la acea rea stare şi la bâtrâneţea sa. ; 
Ci îl slujea cu iubire ca şi bogat, când eri, 
Pentru dânswn toată vremea drumurile treieră. 
Fără a cârti vro dată şi fără a-i veni greu, 
Nidăjduia'n ajutorul şi mila lui Dânnezeu. 
Aşa'n cele după urină negustorul scăpătat,. _. 
Bătrân fiind dintro boală, căzu la zăceren pat, 

1 ŞI văzând €ă o să moară, sfârşitul său cunoscând, 
„Chiemi po'liul de suflet şi-i vorbi astiel, zicând: - 
— Fătul meu, ştii că-ţi zisesem pe când eram bogat eu, 
Că o să-mi las toaţă starea ţie prin legatul meu, 
Dar acuma. cum vezi bine, singur, fără să-ţi mai zic, 
Că decât astă pisică alt nu mai avem nimic, 
Ea der numai ţi-a fost partea, pe dânsa-chiar ţi-o şi las 
Ca să o iei drept simbrie şi drept un bogat; rămas. 
[a-o supt a ta 'merijire, n'o lăsă, n'o părăsi Ă 
Să umble, să rătăcească şi rău a se pedepsi. . 
Mai vârtos do pomenire sto ţii dup'al meu sfârșit 
Să-ţi aduci aminte cumcă pentru dânsa ai slujit. 
Şi Dumnezeu. caren lume. ingrijeşte de săraci 
„Să se'ndure şi spre tine, să tenveţe ce să faci. 
Aceasta dar el diată elironomului lisând 
A contenit din viaţă şi s'a dus la al său rând. 
Deci fiul său cel de suflet, după en l-a îngropat, 
Băgând pisicamntr'o traistă Ja ţara lui a plecat, 
Ca să se ducă să-şi vază părinţii, Wor fi trăind, E 
Şi sinerijească de dânşii iarăş „ca întâi muncind. _ 

- Mergând dar el lungă cale, trecând ţări, loc depărtat, 
Ajunsen marginea mării şi găzdui la un sat. 
“Acei, din buni ?ntâmplare, ei pisici mau fost având, 
Nici n'au fost ştiut de ele, nici nu le-au fost cunoscând, 
Ci de mulţimea de șoareci ce in case se'mbulzeau, 
Ca. de nişte fiare crude cu ciomego se păzeau. 
Aşa, fiind el la gazda care I:a fost priimit 
A văzut că pnind masa cu câte a trebuit, 
Puseră pe lângă dânşii şi câte” un ciomăgel. 
Piind-şi el la acea masă, prseră şi lângă el. 

„EL necunoscând pricina şi ciomăgelul văzând, . 
Gând! 'că in acea ţară obicei o îi având 
Să so bată unii p'alţii după ce s'or sătură 
Şi aşa ?ncepu de frică inima a-i tremură. | 
Dar îndată mic şi mare la masin rând cum s'au pus 

N 
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Ş'au început să mănă 
Pe:loc mulţime de şo 
Şi din străchini să ră 
Mesenii atunci în era 
Să se apere 'ncepură 
Oaspelo tocmai atuncia şi-a cunoscut gândul. prost Văzând acele ciomego pentruce pusc au fost, Şi seulându-se îndată 
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nce bucate ce au adus, | 
areci de prin găuri au eşit - - 
pească mâncarea au năvălit, . 
bă luând ciomegele 'n mâini 
tocmai ca de nişte câini. 

la traista lui alergă, , Şi cu cea inai mare grabă apucând o dezlegă. . 

Trânti o sumă de şoa 

“Scoase pisica dintr'iusa ş'aci cum o slobozi, . reci pe loc, când se repezi. Şi într'o'clipă nici unul cu viaţă n'a lăsat Numai aceia scăpară câţi în găuri au intrat. Ei văzând acea minune, care. n'au mai fost văzut, Cum şi rămâind in pace la masă cât au şezut, Il rugară să le spuio 
„Că. ce jiganie este ce 

şi stând a le tălmăci, 
a -adus cl aci? 

Oaspetele proşti vizându-i, întracest chip le-a vorbit: — E! na știți voi ce e asta, e lucru nopreţuit: -. Eu am slujit pentru dânsa peste cincisprezece ani. Căci s'o cumpere neştine trebue să deă mulţi bani. — Dar cum se chiamă aceasta, il întrebă un voinic. - — Ciuma şoarecilor, zise, pe la noi aşa îi zic, — Ce ceri să-ţi dim 
Ca să ne o laşi aicea 

pentru dânsa, un altul a întrebat, 
» Să o avem în sat? ” - EI luând din cap căciula şi ţiind-o ca un vas, 

— Mai jos ceva nu s 

u— So umpleţi, zise, cu galbeni. de vreţi ca 'să vi o las, 
e poate? îl întrebari ei iar, Vrei cu argint să o umplem, că e mult şi aşa “chiar? E — Nu pot, zise, scump m'ar ţine, şi nici so vânz nu aş vrea. Să vi-o dau şi cu galbeni. destul rău îmi va părea, Dar pentrucă mă rugarăţi, hatârul să nu vă stric, Puneţi-mi atâţia galbeni şi atunci nu zic nimic.  -- Zicând astfel bagă iarăş pisica în traista sa, Pricepând el că cu dânsa să pleco nu-l vor lăsă; Ş'aşa se face că pleacă cu grabnic şi iuto pas Ca să se ducă la mare si so puien vreun vas. Ei sfătuindu-se în lipsă-i după el au alergat Cu un săculeţ de galbeni şi ca să stei i-au strigat. EI iarăş scoțând căciula le-a rispuns: — Dacă îmi daţi, um am zis, atâţia galbeni, iacătă-o, o luaţi, „Ei văzând că mai la 

li umplu căciula 'ndat 
Deci dacă o duc acas 

vale s'o scoaţă de loc pu pot, 
i şi-o iau cu traistă cu tot. 
i şi din'traistă o slobod, se "Cum se vită ea îndată la atât străin norod Se sperie şi prin casă începe a alergă 

Şi, miau! miau! cu un glas groaznic a țipă şi a strigă, . Ei de spaimă fug din 
Şi la oaspele aleargă 
Anton Pann. — Vol, 1. 

! . .. 
; 
r. . 

A 1 

casă, închisă aci o las, * 
pân'a nu -se pune 'n vas, 

“
%
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Ca si'ntrebe ce mănâncă: şoareci când riu va Săsi, 0 
Nu: cumva vrun rău să paţi, în'loe dea se. folosi, . 
Dar ajungând îl văzură că s'a şi fost pus in vas. - 

- Şi în adâncimea mării ca să pleco ş'a fost tras. | 
"Ei. încep toţi de pe ţărmuri cu glaș mare a strigă 

-* Puţintel să -se. oprească .că-au ceva a-l rugă, 
„EL cu. grămada văzâdu-i viind ca turma de oi. . 

Gândi că şi-au luat soamă şi vor să-i o deâ'napoi, : 
Dar fiind. de țărm departe nu s'a prea înfricoşat / 

* 'Țiindu:se, foarte sigur ci de “dânşii a scăpat, : 
Ei însă stând de departe incepură a strigă; 

„1: — Jigania co mănâncă, şoareci când nu va afla? | 
EL le zice cam în glumă: — Mult sunteţi proşti, vai-de voi! 

„„ Când.mare şoareci, mănâncă carne de puici şi de oi. - 
"Bi fiind foarte! departe şi neauzind curat, | 

„-. Coprinşi fiind şi de frică, li sa părut ca strigat : 
„. «Când maro. şoareci mănâncă carne de prunci şi de voi» 

” Şi dar îi fost cu putinţi i-ar fi dat-o înapoi, a 
“* Dar neavând ce să facă se pun po.îugă alerg, 

Ajung. în sat şi îndată îni casa lor dacă merg, 
Cum eră pisica 'nchisă îi dau diu patru părți foc, 
„Și-o păzese ca să nu seapo, găsind po undeva loc. 

„Pisica insă cum vede focul, miuind urât, | 
„+“ Eşi „pe coş şi. îndati'n altă casă. sa vârât. 

>, Bi.de grabă-şi scot copiii, trag uşa şi îi dau foc, | 
D'aci- iar fugind pisica şi intrând şi în alt loc, | - 
Fi iar alorg de pe dânsa, aprind casa şi aci, - 3 
Până când ma rimas casă şi tot satul sărăci, | | - 

„ Tar pisica "n cea din urmă văzând în tot satul foc, . * 
Şi no mai având acum să se vâre in alt; loc A 
Lui do-a lungul câmpia, spre crângul ce 'văzii ea, 
Bi cum o văd, după dânsa deznădăjduiţi se ia, 
Cu ciomoge, cu topoare, cu vătraie. şi frigări >. - -. 

;, Alerg, o gonese cu toţii dând chiote şi strigări, 
"- Cum o văd că în crâng întră îl iau împrojur' ocol . . 

Şi apucându-se 'ndată pun foc şi îi dau pârjol. E 
Arzând crângul se întinde focul şi prin arături 

„Şi 'se 'ntoarseră veseli trecând tot pria pârlituri, 
Zicând: — Slavă ţie, Doamne! că 'do şi am; năduşit 

"A alergă după fiară, dar -am scăpat în sfârşit! 

| - E o Despre slugă şi s tăpân iarăş . : 

Când vrei să te bagi la stăpân, 
Nu te rezimă de-stâlp putred. — Ci, Şi NE 
Cine se reazimă de umbră dă'ndată peste cap tumba. |, ! 
e e Să ştii că încă, Se 

" . N 4 

. i | .
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E „1 „Povestea'vorbii a IRI aa a N Ne - o Unul totdeauna nevasta'şi certă . e pa 'O făcea lonoasă şi îi impută a oa Căci nu găsei seara gata do-cinat, Sa DIE Ci îi'puncă masa cât de'amânat, po si Ea se/ndreptă iară, zicând : — Bino, vezi a "Că treburi sunt multe Şi trebui să crez 

  

Pân'adue_viţelul din crâng, *.. | 2? iu = Oac, rațe, gâște din drum până strâng. i ra Ia Până'ţi spăl obielele, vaca până mule, ae a : Şi zece mâini încă să am, nu'mi ajung, . - Di i — Ba eşti, nevoiaşe, îi răspurise el, | i Că de-ai fi bărbată ar fi mai altfel; - 

  
PI Treburile tale, cu mă rinişese,. . -- a | 7 -""Că întrun. ceas toate ţi le isprăvese, ir ID Ii tăie vorba, Zicând: — Prea frumos, _. a o „Dacă intr'atâta- eşti tu inimos, -.... e „7 Rămâi dar acasă, „şi'ntâi.. mâine chiar, as ŞI eu merg în locu-ţi cu: plugul să ar,» aa 

  

Bi - 

: 
Ia .. Şi-de le vei face toate precum zici, ... pi + Atunei zi-mi “ce-ţi placo, că eu sunt aici. . N - Aşa dar Paceasta amândoi .voind, .. - . ” a Ea mergând cu plugul şi el rămâind, a A E - . Stătu; gândi ce fel si le ia pe rând, „2 Să le isprăveaseă toate: mai curând, „Ca viind ea. seara 'sii-l găsoaseti sfânt! N “ Pentru cel. mic lucru să n/aibă cuvânt, a „Deci având o. gâscă ce de auult cloceă, i a ae Sârâia 'n uşe, strigare făecă, aaa a „EL ca-s'o' împace merge cu grab pas, i "„Ia'un codru rece. de seara rămas, - i o oi AL fărămiţează aruncă să-i dea, o. N Dn Si ce să mai facă mereu se gândei, -: iu Ea „Când iacă. purecaua vecinului, zi, o. i Da La merticul “gâștii în grab.se repezi.“ -. e za “Elea s% gonească cu un lemu aruncă: aa i ŞPn 1cul purcelii pe gâscă o 'culeă. SR a 
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e 

Foc se necăjeşte, şi ia “ntmacel ceas 

Inchide purcesua să-i facă ispas. 

Acum vrând să-şi spele obeala la râu * 

“Ta şi putineiul, şi-l leagă c'un brâu, 
Il atârnă ?n umăr cu o mână dând; 

Şi?n cealalaltă codru, se duceă ?mbucând. 

Câte-şi trei odată vrând a isprăvi,. 

Altfel avea îrică că s'o zăbovi; 

'La râu dacă merse cbiala 'nmuia, 

O scăpă din mână, apa.ii o îa, 

Se plecă la dânsa, ea se duce "'nnot. 

"* Varsă. putineiul şi. se umple tot. 

Se desbracă ?ndată şi rămâne gol; 

Hainele îşi spală 'de lapte, nomol, 

Apoi le întinde la soare de rând, 

„De necaz şi ciudă mereu înjurând. 
—  Aşteptând şi-acuma pân'a se uscă, 

“ Căldura îl trase de a se culcă, 

Şi prinzându-l somnul, -un altul viind - 

_1 le fură .toate şi-l lasă dormind, 

"EI dacă se scoală numa?n piele gol, 

_ Se uită cu ochii imprejur, ocol, 
Şi văzând sărmanul că i-a mers tot rău, 

"Zise întru sine: Eu sunt nătiriut. 
- Ce-mi trebuia mie singur să mă bag 
La ce nu mi-e treaba gaste să le trag! 

Vorbind el acestă ia cer s'a uitat 
Şi soarele “vede că a scăpătat; 
Aşa ce să facă?.., Îndată s'a. dus, 

„Şi la cuibul gâştii pe ouă s'a pus, 
« Socotind acuma el a le cloci. 

Şi să nu le lase de a se răci. 
Tacă şi nevasta de la câmp sosi . 

y 

7 Şi “văzând că gata. nimic nu găsi, 

" Incepu.să zică: — Vezi, bărbatul meu, 

„le lasă pe toate si le fac iar eu, 
Şi el cine ştie cu cine din sat... 
La cârciumă suge şi să-mi vie beat. 

_Apoi se apucă, ca şi pân'acum, | 

Vacă, oaie, toate strânge de po drum, 
Aleargă la apă,-aduce pe loc, 
Şi de. mămăligă pune vas la foc, 

“ Merge 'n magazie să cearnă mălai 

Când deschide .uşa: aoleo şi vai! 

Că purceaua caro o ?nchisese.cl 
“Mălai nu. lăsase .nici un pumnicel: 
Vase răsturnase, vărsând şi. mâncând, 
Cepuri destupase, trupu-şi scărpinând 
Cu. un cuvânt toate stricate găsind - 

i . PR 

x
.
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Eşi ca să vază ce-o fi mai lipsind, 
Şi prin întuneree pe Când 'ca treceă [ - 
Pe lângă bărbatu-şi unde el elocci, 
O ciupi de haină, deştul legănând 

i Şi si-si, la dânsa ca gâsca făcând. 
Ea do o cam-dată scamă n/a luat, -. | 
Dar ciupind-o iată la el sa uitat, -. - 
Şi strigă : — Dar asta! ce lucru drăcesc!. 

- EI iar: — Si-si! zice, fu-ugi că clocesc! 
| Auzind ea zise: — Bărbate, tu eşti? 

ŞI cine te puse aici să cloceşti? , 
Ri — Taci, să tac, nevastă, nu-mi mai zi nimic, 

: "Că mam prins cu tine, tu nu, ci eu stric. 

  

.a
 

„Dacii m'ai putere nu întărâtă pâlceava. 

Di 

Despre negoţ. 

* “ine mânecă de dimineaţă - Ă 
Izbuteşte mai mult îi piaţă ; nu-i mai zice tineta: | A ajuns la spartul târgului.-— Sau, | 

-Au ajuns şi ci. săracii - po , „După ce-a "mpărţit colacii.i-— Sau, _: - e De şi biet n'a dormitat, ă 
“Dar târziu s'a deşteptat, — Ci îi zice: 
L-a cântat cucul astăzi. - . „o - Ac Ti umblă plugul bine, A L-a venit apa la moară. . DI - „L-a bătut ceasul noroeului,: . n e i Viţelul nici nu l-a tăiat şi muşterii pentru' piele au: venit. ; E Vinde pielea ursului în târg şi ursul în pădure. 

  
e 

| Cumpără câte două şi vinde câte nout. -— Că aşa e târgul: , „> Uneori curge şi alteori pică. — Şi rar omul; 
- „_ Trăeşte ca în sân 'de rai — Dar când, . 

„Il ţine norocul de păr. — Atunci, 
I-a ouat găina ?n căciulă, 

. Di c'o mână, ia cu alta, — Pentrucă, ., 7 „Târgul se face cu bani, şi nunta. cu lăutari. — Şi, 
Când îi dă Dumnezeu, nici dracu mare ce-i face. — Dar, Nu vinde ce nu-i at tău, - IE ” a ! Să nu-ţi vie, în urmă rău. — Că, , . „IE lesne de vândut şi anâvoe de cumpărat, — Ci mai bine, Unde n'am trebuință. nici nu vând nici ru. cumpăr. De cât să-ţi zică: ! Vinde via şi cumpără stafide. — Sau, Si | - : Vinde. moşia. şi cumpără sanie. a 
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- Povestea vorbii RE 

Unul având „moşie, . . : So urcă, intră întinsa “Tot, tot numai o fâşie, -. Și se bucură de dânsa, a Se apucă şi o vinde, A Zicând cu vorbă zâmboaşă: Prinde pe dânsa ce prinde, „ii — Of» ee sanie frumoasă! _ȘI îşi cumpără îndată 0 Pati dar tom pute oară... i O “sanie minunată. |! - Să umbliri cu ea la vară? .. Copilul său. cum o vede .. . EL tăcând nimic, nu zise, -..Vesel'la ea se repede, .-:: :-- Că Vaceasta nu gândise; “ N a . . . E Ă Nadia ati 

"Lesne e'a zice:  -: E . Fie şi un lup mâncat de oaie, — San, oc PN IN Doar.n'o,fi capul lui crai. —: Şi. e o Cu o fâşie tot n'aveam moşie. — Dar pe 'urmă rămâi, | pai Ea În. mână pungă turcească E A aa Şi în ea 'sermea (capital) nemțească. SR E Sa Dacă-şi încurcă iţole, îşi pierde. şi minţele.. —-Și începe a zică: e 

  

Minte am şi .bani-:n'am; a | Pa . RR „ Când aveam cu, ce; n'aream în ce, şi când am în ce, nam euce - „ Ascultă cucul până îţi cântă: — Că... [= G, : Până nu' vine primăvara, nu se face vară, — Si... 1 Până nu plouă, nu se faca ciupercile. =- Şi, -. e Cucul până nu vede mugur, ni cântă. — Că, i LT Vremea vinde "paiele şi nevoia 'le. Cumpără, e, Cine cumpără mai scump? — Siracul/-— îs i PD Când n'ai, cămila de.un ban'o scumpă, Să 

“ Ea T . Ia î _ 
o E . N . - d Povestea.vorbii -. i e 

— "Tată! zise un băiat, li zise: — Apoi ce fel! -, i 

  

*ite strigă la mozat .._ „Intr'un bân-n'ai vrut să iei, : a Ma 317 ” Lia + să a - “0 cămilă“de un ban... Ş'acumr scumpi întratât | 4 
-— E prea scumpi, fătul meu. aşi gata numai de cât "i zice el oftând greu,. . Si dai 0. mie de lei? . : ” 5... Si poate strigă un'an..: „aq iso el: — Nu. te miră 4, ia "— Tată! iar veni zicând: Că ieftini când eră N 0 cămilă în târg -vând i N'aveam, banul sic. “Şi cer o'mie de li. Dar acum mia de lei... iii “Îi răspunse el zicând: . .. 0 scozei şi o dedei-.. Aa a ** — Duste fătul meu, curând - Cavui do unde s'o iau. E Na, „dă: banii să o. iei.: ia N aa RI „.* Când “cumperi însă,. a „Fiul său privind lac" „r.. Deschide oehii în patru. - = Că , 

- ina : : ? - e ” . - . - ” - : îe â, 

- :3 N e - _ 
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Cine cumpără ou de la cocoş, îl găseşte fără sălbinuş. — Şi, > 
> 

"Pânză şi nevastă noaptea să nu-ţi alegi.-—Ca să nu-ți zică cinova: 
. ._. a . e Ai rupt inima târgului. — ŞI, 

. N “+ "'Pinezte pânză, .nu “te rupe. — Şi. | Ochii au văzut, ochii Să-i sară. — Şi când cumperi, - Plăteşte ca popa, tocma pe toema. —- Că atunci nu-ţi mai zice 
"— Haina âsta străină a ta este? — Şi ma vârtos, - Haina impramutată nu ține de cald. — Si, 7: 

i 

Schimbul nu trăieşte, — Ci, . , » Pe cât ţi-e pătura, atât te întinde. — La bâlei - Eamea viermueşte, şi. so &rămădeşte. — Că, _ - Unde este Stârvul, acolo se adună ciorile. — Si. Au tăbărit ca furnicele la stejar. — Dar, Câţi: merg în târg, toţi nu cumpără. —- Că, „+ Unii numai -te întreabă o - Valţii casei guri de meaba, : Curg musfterii, bolta geme,, Ia 
-! - Unii târziu Ş'alţii de vreme, — Seara insă, | Cp T 

Ii . y. . , 
- . : . 

„Unul vine să cumpere, 
Altul să ce 
Altul bani 

4 

“Ş'altu'm tai 

ară îndator, | IE - calpi să aducă, 
n'ascunzător. 

„Despre negoţ şi tovărăşie 
Sau întâlnit doi rătăciți Când vei avea?n punşă banul:  Şau hotărit a se duce " “EL îţi face în cap planul — $i, "Drumul incotro-i va duca, — Şi Cu bani, poate omul face. -- Sa 'ntovărășit râiosul , Cu chelul şi păduchiosul. —. Dar, Negoţul nu vrea păduchi - - 

Or şi ce lucru iţi place: — In 

Mulţi tovarăşi totdauna 

a . Sc 

[nimenea: . | 

[adevăr, -* - 
Ci tot 'd'ăi bătuţi pe muchi.—Că, : Pac nai mulț de cât o mână, — “Banul face bani şi păduchelo”. *- [păduehi, — 'Totdauna, 

Cine are cal ticilos „- Dar, „Jamătate umblă pe .jos. — Şi, Banul bani unde zăreşte . Cine are. tovariş norod - "Colo se rostopoleşte.. — De acoiă, Ajunge din pod în glod. — Că, Numai. cu'o floare” nu se face In loc să te Seoaţi?n undă, 
Co ceapă și c'o. ridiche unu 'se. - . a “ 

„î Ce tolos să 

[primăvară, — ȘI, La mai adâne.te afundă, —- De a [aceia zice: [face grădină, — Că, - Unde sunt moaşe mai multe ! | ai minte şi bani 2 Rămâne bietul băiat A [să n'ai ! — Sau. Cu buricul netăiat, — Că, „Ce poţi face dacă ai. bani şi mai - Unde şunt. două: cumnate 
. l ( na 4 „. [minte 2 — Zice cineţa.: Casele”s „nemăturate, — Și, 

y 
Banii pe omiiîl învață Unde cântă. cocpşi mulţi, acolo. . Ce si facă în viață. — Și, 

, 
lintârzie. a se face OUĂ.
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- Corabia cu doi cârmaci, se în- Şaltul stă şi priveşte. — Şi pe... Învacă, — Vorba ăluia: ? .. 2 Durmă, Doi inşi una nu zicea, „2 Praful nu se alege de amândoi. Unul: «hăis ?» şi altul «cea »—Si. 
Unul taie şi creşte | | - 

Povestea vorbii 

IRI oi if ? » „Doi inşi se ?ntovărăşiră cu ?nvoite întrun an „- | ! Şi mergând închiriură ?n oraş cârciumi şi han, . - Insă unul costeneală la vânzare-a stărui, a - Ş'altul puind capitalul vin, rachiu a-i târgui ” Deci acel cu câpitalul incoaci încolo umblând, 
Pe la dealuri şi poverne. viu, rachiuri, cumpărând, 
Preţul la fieşte care mai încăreat îl spunea N Şi” câştiguncăreătarii întraltă pungă-l punea 

* Cel din han iar, ca şi dânsul, alten folosu-i fiieca, 
EI băgă cu doniţi apă în marfa ce-i. aducea, 
Şi pentru acel aduus din vânzare bani trăgeă 
Şintr”o osebită pungă îi băgă şi îi strângeă, | 
Dar pentru această faptă îi veni a se _wândi 
Câ nu prin vre 5 întâmplare taina a se dovedi, 

“Şi având în han la soare o butio de oţet, 
In care tot turnă apă şi vindea, incet, încot, 
Aruncă pe: vrana buţici banii co îi tiinuia.- 
ŞPapoi daci înnainte tot mereu punea în ca.. 
Cel cu capitalul iarăş se tot gândi ne?ncctat 
In ce loc si puie banii câştiuaţi din încărcat. 
Tovarăşul si nu-i simţă uncltitul meşteşua Și ŞI să i se dea pe faţă tainieul stu vicleșug. N Intr'aceasta văzând butia cea cu oțet, zisă sus, » | Socoti că nu se poate alt; loe mai sigur de pus,. 

Şi scoțând prin' taină banii întinsa a-i slobozi, 
Unde şi cellalt tovariiş punea în fio ce zi; 
Apoi d'aci înainte amândoi ce câştigau, 
Pe ascuns unul- de altul tot mereu în -ea bigau, 

"Deci împlinindu-se anul, au luat, sau socotii ŞY'amândoi ca să mai fie tovarăşi nu s'a ?nvoit: „ | Marfă nu lo rămăsese, nici mai mult nici mai puţin, - - De cât butea cu oţetul ş'o butie iar cu vin: “ - La ?mpărţire fiecare butia cu oțet corea | Şi pe cea cu vin nici unul în partea lui nu o vrea, - a De şi costă mai mult. vinul, după cum l-au prețuit, Dar în butia cu oţetul'eră câte san hoţit, = Na Dacă văd şi 'viid 'oi cumcă cu certuri nu se impac, E Şi pe'oameni MVacost Ineru ea să se mire îi fac,
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Incepură între dânşii oarecum a biinui, 
ŞI na putea unul altui gândul azi dostăinui, 
Unul zicea, întru sine: «poate tovarășul meu 
Va văzut, cumva vrodată când aruncam banii cu!» Celalalt îşi zice iarăş: «Poate că ca când am pus! Mo fi văzut oare cine şi ducându-se i-a spus » ŞI ca să se înţeleacă între dânşii prin cuvânt, 
So pun «şi unul pe altul, so intreb cu jurământ, 
um ci: ce esto'pricina întro dânşii de se cert Șin partea sa fie care cere butia cu oţet? 

La ?ntrebirile acestea socotind ci san simţit, 
Işi spuseră unui altui cum şi ce fel su hoţit, 
Şi cum banii tot în butia cca cu oţet îi lăsa, 
:Socotind fieşte care să o ia în partea sa. 
Dar de vreme ce secretul între ei s'a dovedit, „Acea butie cu oţetul s%o spargă a trebuit, 
Aşa dar prin învoire acea butie ei spărgânud | ŞI unul şi altul parte deopotrivă luând, 

* Puseră banii 'n chimire şi sau despărţit pe loc, „Şi să-şi cante, plocară,. norocirea intralt loc. 

  

  
Unul dar plecând si meargă la uu oraş osebit, “Fiind vară şi căldură foarte do nesuferit 

« Când veni un râu să treacă, care eră foarte lat 
„Şi so vedea apa întriinsul ea cristalul cel curat, El poftind' ca Să se scalde, să răsufle de zădut, N Descălecând legă calul la umbra a unui stuf, 
Se dezbracă pân la una, cântând bucurat nespus,. „Şi d'asupra peste haine chimirul cu bani l-a pus. . Când intră ca să se scalde şi ?nccpi a 'innotă 

“Ii.veni ?n gând să so întoarcă spre haine a se uită, "Când iacă un vultur mare în zbor pe aci trecând, ŞI zărind chimirul roşu că o vro carne crezând, se repezi de odată cu un zbor grabnic nespus «ŞI răpindu-l între ghiare se înalţă iar în sus; - EL zărind îngrab” din apă alergă după el gol, 
Strigând,. zbierând, răenind tare, slobozind şi un pistol, Vulturul de spaimă ?ndată armă, glas, când auzi 
Chimirul caro îl luase drept în râu îl slobozi, 

“ Care a săltat prin unde ceva, undo a. căzut. 
Și îl potreci „cu ochii până când nu sa văzuţ. 
EI atunci clătind cu cupul şi privind spre cer în sus, Zice: — Din apă veniră şi iar în apă S'au dus. - 

  

- . N 

Celalt, şi el plecând iurăş' la un oraş depărtat, - 
* Unde trebuia să meargă pe apă şi pe uscat, - 
"„ Dacă ajunse la mare; pe un vas se îmbarcă, -: 
„Şi cu toţii împroună spre acea parte plecă. 

: Calea fiind foarte lungă, el în oare-care ceas ! a : . = 
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2 Îi . Ai . , DI _ . In corabie d'o parte în singurit loc s'a-tras,..!".: 

Și îşi descins chimirul în care” banii eră, 
Ji scoase, îi turniPri poală si "neent a-i numără; * - ; A 3 

. - _O maimuţă, căpitanul corabiei ce-o avea, - e Şi” din. catarg de sus. tocma. cum sta şi la el privea, Ii vedea toată mişcarea în acel seas' ce-o făcea, "Şi galbenii în chimiru-i carii frumos strălucea; .. Se cobori pe hoţeşte şi de departe” pândi,- . 
Pâhăcâud adună banii, în chimir îi grămădi, 
Ş'alăturea lângă sine după co îl lăsă jos -. 

N . “Ca să-şi potriveaseă trupul, să-l incingă mai frumos, Îl răpi din ochi odată şi fugind pe catarg sus. 
Cu chimirul împreună toemai în vârlazi s'a pus, 
Şi acolo deschizându-l începu-a scoate din el 

„ Galbenii care-i văzuse şi a face ?ntitacest fel: 

i 
. : 

* 

Socoteala deasă e friiţie aleasă. — Că, 

Q'o. inână ţiind chimirul, alta cu galbeni umpleă, : “Şi privindu-i câte unul in mare îi asvârleă. 
Rar, numai din doi, trei unul și în partea-i aruncă, "Care stă cu priveghere Să-i adune cum. pică. 

„ Astfel tot făcând maimuța până când a isprăvit, 
“In. cele mai de pe urmă chimirul i-a asvârlit. 
"EI văzându-se săracul, “fără veste ntrâcest rău, - Şi numărând ce adunase, oftând zise ?n gândul său: «Banii câţi cu nedreptate, câştigaţi care-i i-am pus, După cum haram veniră astfel şi haram s'au dus!» 
ii . Astfel o omul, i A A | “După ce răstoarnă carul, atiineea vede drumul cel bun. — Că. „Dobândă multă rupe ctochinile. -— Dar însă, 
„Cinci degete sunt la o mână şi unul'cu altul nu se 

e e e ema mata 

Roatele se sonesc una pe'alta şi nu se ajung: niciodată, -- Unde e marfa şi paguba. — Şapoi, 
Buţile goale mai mult sunet fac. — Şi, 
Vinovatul mai mare gură face, — Adică: 
A, mâncat aguridă” părinţii. . ea 
Şi. şi-au strepezit copiii dinţii. — Şi, 
A mâncat urdă cu usturoi şi core să-i miroasă ura a lapte.. *.. Tovarăş numai la câştig, la pagubă. pune: cârlig, Mărgăritarul stă în fundal mării şi mortăciunea pluteşte pe da 
N ÎN o  lapei.— Ci mai bine, Dacă-ţi este casa maro Sa . 

DBagă ?n .ea un mărăcine, | 
Decât pe fieşte-cino; — Că. , 
Cine are străin, are în cast spin. — Dar şi, 
Dacă vom socoti noi 

, 
Işi încearcă gândul stiu, or pe bine,-or pe rău. 
Cârmaciul -cu îngrijire bună, m Scapă corabia de furtunii, — Totdeauna, - 

o. - . 
N .. . 

Li 

. 
. - > ; N ” Ia -. Cât intrăm plăcintă foi, niciodată nu: mâncăn. — Omul. însă: 

potrivese,. 

supra :



  

  

LN o 

| : . De . 

“Nici o fiinţă în lume 
Xa -e plăpândă ca oriul, 

Şi el o toemai ca cul, 
„Carele numai căci şade 

In “puţin timp se elocoşte 
ŞI se sparg jos de cade 

  

  

Omul este ea: o floare. 
|. Ce de: umbră: veştejeşte 
i: Şi-de stă la prea mult soare - 

Se arde şi.se pârlâşte; 
De îi:dă mâi multă apă” 
Îhcet-incet putrezeşte, ” 
Şi. dacă -iar n'o adapă 
Se 'usucă, nu mai crește, , 
Mulţi zie: «Omul de ce-i place 
De aceia se îngraşe» - 

. Şacest proverb pe: mulţi face 
„A cădea, 7n vieţi. pătimaşe, 
! Pânărul lesne se ?nşeală 
..De aseinenea cuvinte, - 
Pe, care el din greşeală. 
Le judecă cs cuminte; .. 
Căci, multor le place dulce 

i Dar” întrebaţi, câţi mănâncă 
| Eolos ceva de aduce, - 
Ori îi 'mai vatiună încă?. Î 
i.Lq un ce-i place beţia! 
i Vedeţi, so “ngraşe el oare? 
Că pe lângă avuţia 
| Îşi “pierde şi viaţa, moare. 
[lia câţi nu place frumseţea ? -. 

Ai- cui ochi ea 'nu "ndulceşte? 
!Dar' întrebaţi tinereţea 
„Cu ce ea îi foloșeşto?. --- 
iIngraşe “ca, pevre-unul? 
"Ii. dă zile 'seninate? - 

      

a ă 
i —

 
“
 

  

i EL poartă mai mare num, N 

Sau: de alt de se ciocneşte. ...: 

  

N aa n. POVESTEA. 

„Din prăunţe. mărunto se fac grămezi- mai multe, —  Inioală: ocoperitii nimenea nu ştie ce. fierbe. —- Ş 

„.t . . - a. 

VORIAJ- A 

e E 

Pentru ei... , 
N Pa - [i Omul de treabă nu iese din casă cu mâna goală, — Mulţi zic'că, "Omului de ce-i place, dala se îngraşe. — Însă, _ | Nici odată de tot, pomul ! a o a | Nu se poate ?nprișă omul, - ! ” | 

_ Povestea vorbii. î 

Ori îi dărapănă bunul 
„Şi scumpa lui sănătate? 
După un proverb- ce zice: 
«Dama frumoasă şi vinul 

„Pot pe cine-va, să-] strice * 
"Ca otrava şi veninul», 
Precum de pildă ne este 
Un tânăr co voi a spune. 
Care le-a-urmat aceste 
La furia lui de juno: 
EL indrăgi o fiinţă. 
Ce altul şi-o. alesese, | | 
Când la nunta-i spre piivinţă. 
Ca prieten: se. dusese. . ză 

* Dănţuind ca c?o mireasă 
Se răni de dânsa foarte, 

„Şi Waci spre acea casă - 
Incepi amor să poarte. 
Vrând să-şi incerce norocul | 
Dragostea să-i dobândească - ” 
Cu ncetul îi erescii focul. 
Neputând să isbuteaseă. 
Tânăra nevinovată a 

" Lasă să so amăpească. -.. 
Şi-i zâmbi câteodată. .. Ea 

„» Când sentâmplă s*o'ntâlncaseă 

ră 

DBărbatu-i văzând aceasta 
A putut să bănuiascii, 
Şi de aci pe nevasta 

* Incepi si o păzească, e 
Socotind el că ea poate . aa 
So fi: înţeles. cu dânsul, - ai 

» “Olta în zilele toate, 
- -Pedepsindu-se inti'insul, - - n 

S'oşa de:oparte bărbatul 
Pătimea s/o 'doredească, ji 
ŞI do, ceialaltă altul. - e 
Piitimea să-şi izbuteaseă. - - - 
a . ” jr
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"Ce-o fi urmat nu se: ştie, 
Decât nau mai trăiţ bine, 
Şi el de filutomie 
Muri tăcându-o'n sine, 

"Ca 'două ouă când S'aleargă 
Și a se ciocni apucă , 
Un..'din ci o si se spargă - 

“Şi trebue să se ducă. 
„Deci - văduvind tineriea 
Părinţii ei-o luară, 
ŞI tocmai ca păsărie: 
"N colivie o biurară. 
O păzeă cu străşnicie 
“Nicăirea a nu merge, 
Vrând ei iar în căznicio 
Cu cineva să o lege. 
Amorezul ei acuma ' 
Neputând să o'ntâlnească 
-Lipsindu-i cu dânsa gluma, 
Incepii să se. topeasci. 

Puțin folos de cel, 

Negustor mare de pici de cloşci. 
Negustor erou ca fulgul pe apă. 

3 Cu un ulcior' de bragă negustorie întreagă. DE An n'am câştigat, estimp am păgubit, la anul irag nădejde, “Trei lulele în două zimbile, IE o Cumpără d'o para doui şi lo dă la o lescaie nouă. Nu se alego câştigul dia pagubă.” 

„a ANTON PANN 

- Despre negoţ iarăş 

" Căci când: nu vor. fi mijloace, 
Durerea, se îndoiește, 
In piept mereu raria coace 
Şi patima, mai mult creşte, 
Şi noputând alttel face ! 
O luă cu cununie, 
Dar îu ştim de au ei pace . 
Intrast'a lor căznicie. - 
Decât tânărul se vede 
Preă apropiat de groapă, 

"ȘI dacă vom. putea crede 
Curând îi va cânta popa, 

"Aşa dar şăst tânăr moare + 
ŞI nevastă tot trăieşte, 
Niei nicăiri nu o doare, 
La altul acum se gândeşte. 
Iată amorul ce face „ 
lată-i binele şi dorul | 
lati de ceia ce-i place 
Ce fel se ingraşe omul. 

„Prăvălio cu chirie, şi marfă în datorie. — Că stăpânul, , “Core să-i dai la soroe | i Parcă te pune pe foc. — ŞI, - : Dacă n'ai, din -umeri dai, -- ]] vezi cincepe să zică: . 

De azi până mâne numai pentr'o pâne, ca să-i zică doar; jupâne. -—. 
: N Decât slugi mare, mai bine stăpân mic. — Dar, „Qmul o născut ca să umble şi pasărea ca să sboare. pă hiria deşteaptă pe chirigiu și drumul pe căliitor. — Insă, Drumul soroc n'are, nici, po jos nici călare, : ! “Baba călătoare n'are sărbătoare. - . „Mult umbli mult înveți, mult trăieşti multe vezi. "Găina care clocește niciodată nu-o 

Piatra care se rostogolește din. loc 
*Cine schimbă stăpânii, slugă îmbătrâneşte. 
"Lac să fio, ci broaşte multe, -. . 

- Et: 

La 

grasă, — Dar şi, | 
în loc, nu prinde muşchi, —— Că, 

„Mulţi zic: 

E 
2 

+



  

  
- Ţiganul când a ajuns la mal, atunci s'a. innecat. 

„Cine păzeşte sofraua, (masa) miinâncă 'ecorbaoa. — Tar, -- 2 

N , . 4 : 

a POVESTEA VORLIL 
be 

Stăpân nu poţi ajunge, dar slugă când ii vrea. — Dar însă, 

Negustorul. fricos nici nu câştigă, nici nu piizubeşte, 
La multe cine gândeşte, nici una nu isprăveşte,. 
Cine aleargă după doi iepuri, nici unul nu prinde: 
-Omul vrednit se face luntre şi punte şi trebuo să iasă la liman : 
Din piatră seacă scoate banul. — Jar, 
Omul nevoiaş se înneacă pe uscat. 

Decât să dai cu mâinile şi să alergi cu picioarele, mai bine să te 
i ” - [uiţi cu ochii la marfă. — Că, 

Fă bine să-ţi auzi rău. — Mai bine. 
Peşingea pe epingea. — Decât,. * 
Cu toptanul şi banii la anul. 
Te tocmoşte duşmineşte şi plăteşte omeneşte. — Iar nu, 
Bună învoială, rea tocmeală, -— Ci, - 
Pune aici. bagă aici. — Decât pe urmă, 
Prinde orbul, scoate-i ochii. 
Găina când îi vine,. atuncea ouă, 
Dacă risipeşti meiul, anevoie îl aduni. 
Verşi cu pumnul şi culegi câte unul. 
Din bun sănătos te faci bolnav. | 
Te găseşte boala gălbi-n'arii şi frigurile pungii 
Ţi-a trecut baba cu colacii. — Şi, 
Daci cade omul, anevoe se îndreptează. — Şapoi, 
La copacul cizut toţi alerg să taie crăngi.. , O boală dacă vine la om strigă către celelalte: — Săriţi că l-am: 

E “ [prins. — Cu toate acestea curaj, . Barba lasă să se ducă, capul să trăiască. - . 
Greu la deal, rău la vale. — Dar, , e , 
Nu "mi-a nins ca să nu'mi degere, nici mi-a ploat ca săi nu mă ud, 
Cine aro mult, de multe ori vine vremea 'să n'aibă nici de cum. 
Unde a merș inia, meargă şi. suta. 
Orzul îl ară boii şi-l mănâncă caii. N - | a 
Lupul mănâncă, şi din oilo numărate. 
Unde e martă trebue să fie pacobă. | „ Pag 
Marfa gata bani aşteaptă, — Şi, 
Apa trebue să vio la matca ei, şi omul la teapa lui. 
La toate urina alege. | E 
Ştie” Dumnezeu al cui e sacnl cu făină, şi podul cu slinină. 
De câte ori să bolnăveşte, omul nu moare. . 
Ce-am avut şi ce-am pierdut, 
Gol m'am născut, gol o să mă due. .-. 
Cine nu e dator, e destul de bogat. — Insă, 

„Nu e după cum va omul, ci după cum va Domnul, - 
Necazurile sunt pentru oameni şi oamenii pentru necazuri. 

„Slavă lui Dumnezeu, am să dau n'am să iau. — Eu, 

Ca nădejdea omul nu moare. — Dacă datornicul zice: , 

Nu o să mă omor singur, ca Iuda. e
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"Capul să. trăiască, belele curg, a a -; Sărăcia la om e stani de piatră. E 

2 

„Decât băgat şi bolnav, mai bine sărac şi sănătos, - - i . "Cu un rac tot sărac, cu 'un -lueru mie tot nimic. — Dacă, ES  Ciung, nu Sunt, olog nu sunt, ” i „. "Cap, mâini şi. picioare d Ra ",* . -Munea e. comoară, “ i 
e po oa . - a 

- "Unul când a fost să moară, fiii ! săi toţi întrun ceas i „2% Viind patu-i înconjoară şi-l întreabă do rămas. . o 

„i Cât mai vârtos când'â?n boală i se poate prooroci, - 

« Zicând: — Tată, eşti slab foarte şi -diată “căci. nu-ţi faci 2: "O să te apuco'“moarfea şi nimie bu ne spui, taci! : -- Să „Noi”mai întâi de iertare -am venit să te rugăm, e: Iu i Si aşa 'şi pentru stare îndriznim să te 'ntrebăm, - = 'z. "Căci pd lângă aste toate câte ţi-a dat cel 'de sus, . „Să n'aibi şi strâns nu se poate de-o parte-undeva pus, „Fiind-că, aici prin casă ştim prea bine ci nu Sunt, . Și e păcat să so lase să rimâie în pământ. a ! „a căoi, tată, nu-ţi cobim moarte, ci pe Dumnezeu rugăm | „+ Sănătos să“te. mai poarte, să trăieşti ne bucurăm, e Ma "- Dar ă-omului viaţă, după cum Singur spuneai, . . : „Se ţine ?ntmun fir dg aţă. şi se rupe când” gând nai. 
„n. Că or moare at se scoală, nimeni nu poate ghici, - "De ţi-e frică a ne spune nădijduind să trăeşti, - | Ca să .serie înc!ai punc, aceia ce făinuieşti, Me a *— : Nu-poţi zice că n'ai stare, căci ştim că sărac nu cşti, „ Poate dovedi, orcare de-i vrea: să tăgăduieşti, pia „1: Vestea e în țară sfoară că eşti putred. de bogat, E " Şică ai: găsit comoară 0 povestesc toţi. din 'sat, e: „9 Ti” încă nuimăr şi anii când n'aveai para de ac,- : . “Şi acum te joci cu banii, turnându-i din sac în sac. ':» „Dar or 'şi cum nu ne pasă, zică lumea ce o vrea, Pa „î.* Piescare ?ntra sa casă zice şi bună şi rea, A Sie „Noi ştim că un bun părinte copiii nu'şi va uri: ae - . Să-i lase fără de minte, siraci. a so dmări,.. - E o »n 3.— Copiii mei, le răspunse, bogat e numai cel sfânt? „-,î'Caro mii comori ascunse pe faţa ăstui pământ, „1 Şi cel co înnăduşeşte tot într'una căutind îi, Acel negreşit găseşte cu sârguinţă Ssipind, “Mulţi nerozi- giurese pimântul comori. în''el căutind, a *.Dar neștiind cum, pasc. vântal, surda şi'n deşert umblind. Iei - 2.  Comonta nu se găseşte când ici, când: colea săpind; E "Ci lesne. se nemereşto când iei pământul de rând... "Sin adâne-nue băgată po om mult a-l obosi, : . .,- | 

; , . o . a. | ă , i - 
EV



r 
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POVESTEA. VORBI.» Pa i. a . a a - i SI E A p! "Ci de-o palmă -e ngropată ca' să o poate gis. “De aceia; do vă- place ca sii vă înbopăţiţi” ? Cum am. făcut cu.veţi face, ş'ascultaţi, să, auziţi: | Fa vrând să caut corhoară sin deşort să nu muncesc, - Cumpărai o moşioară, dorinţa să'mi izbândese, - - 4»: Si o apucai W'alungul să caut comoară 'n ca, | + î. Când eu sapa, când cu plugul, o stpai cum trebuiă,: i. 2 Sadevărat astă treabă mă osteni ?'n acel an, » Dar şi nu mica fost. de geaba că tot găsii un borean, 4.» Apoi cumpărai bucate şi locul cât il săpai, : * IL semănai jumătate şi ncolo viţă bisai. ps: Făcând țarina şi via am luat grâu, orz şi vin, .. .: „3 “ŞI suta a adus mia sau un borean cu vârf şi plin. Şi acum acea comoară fără, niei un Scăzământ, Li, O am tot pe moşioară îngropată în pământ, i . “Do voi muri, împreună veţi. merge s*%o căutaţi, Săpâud cu 'norijire bună, moşia să n'o stricaţi ; „Ci faceţi, zic, cum e bine, adică derând săpaţi. . „Ca să puteţi ca şi mine rod “diutr'insa să luaţi, | | "Abia pâw aci el zise şi ostenind încetă,' „? „+ Adormi,” ochii'şi inchise şi nu se mai: deşteptă. „„. Feeiorii lui sapucară (după ce l-au îngropat), „Pretutindinea cătară, loc nau lăsat; nosăpat, După. co se necijiră că nici un borcan n'au scos, „Locul 'cel săpat porniră şi-l semănară frumos, -Din care” cu "mbelşugaro în acel an rod luând : Păcură o sumă mare, cu pret bun toate vânzând. Atunci ei cu păreri bune frăţeşte banii "mpărţind, * Le-a venit înţelepciune, şi zise unu zâmbind: . — Vedeţi, Îraţilor, comoara dâ care tata a zis? „7 Boreanul e moşioara şi banii, cum no-a deseris, + Adică: lucrând. păimăntul scoteam: comoara «din el, DI „« De muncii i-a fost cuvântul, iar nu cum gândeam altfel, . „Munca e comoară mare -ce stă ?ngropată n pământ, ». i Care sfârşit nu mai are din porunca celui sfânt, . , ' Şi dacă nevoitorul. cu nădejde” va: săpă, n EI își va dobândi dorul comoara a dezeropă, + e Munea pe om niciodată nu-l lasă a flămânzi, Ti Când cu firea *mbărbătată noaptea o va .face zi; “jâşa dar, daci "nainte să nu şederi lonovoşi, - - Ci, cum ne-a dat tata minte, să muncim mai inimoşi. - 

  

  

  - 4 

*... Despre amor sau dragoste şi ură — 

„Măi bine varză acră cu "nvdială, aa “De cât-zahir. dulce cu cârteală, — Și Mai bine-legumă puţină şi dragoste multă. — Tar-nu, "Mi-e. drag ca tăciunele la nas: — Şi, * e 
. 

+ 
-. : ci
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De_ drag ce mi-e _l-aş băgă, de păr în sâni! —Şi, Se uită lasl ca dracu la popă i Și „o. Ti stă .ca un gunoi în ochi. — Zicând: i A N "—.OE! îmi vine rău de tine. — ȘI, : S Mă mir ce parte ai avut, -bărbate, | | Că toţi s'au înecat şi tu ai scăpat. — Şi ca, „i ÎL iubeşte ca Shiaţa în sân, — Şi, 
D_ iubeşte ca! sârea_în_ochi — - A Două, trei coadă de topor curg din dragoste. — Căci, „ubirea mojiceascii o ca gluma câincască — Şi, - d “Paco chef de curcă beată. — Despre care e o zicală: - -Dintro scântee se aţăţă focul. — Și, i | l-a 'căzut la, inimă -tronă, Lu ps Ca cloşeape ouă clone,/— Ş'apoi, . 

  

„a,“ Dragostele pre'noite ” e aia Ca bucatele ?ncălzite. — Este şi dragoste: - IN (E, leşin, mor-pâutii fine. a . „AŞI ta habar n'ai de mine. 
N ai , | , . - _ . | . 

- A 054 Povestea vorbii , 

“Un străin prost, într”o vreme, în România viind Și două, trei româneşte ca să înveţe dorind, ". Cătă şi îşi toemi slugă din sate pe un român . De calul lui să 'ngrijească, fiind el tare „bătrân : ! i ?ntwo zi slnga văzându-l neîneetând de oltat, | N —. Pentru ce oftezi, stăpâne ! îndrăznind l-a întrebat, E - Străinul oftând, răspunse: — Ah! nu ştii tu, bre, Ivan, | Eră, să spunem la tine mult, e! înca. de an 
„Esto una Mariuţa dincolo de Vadulat, | , Eu mult iubeşte la dânsa şi me ranit na, ficat. - , — Dar ea te iubeşte oare? l-a ?ntrebat sluga, cel prost ; . EI oftând iar, îi răspunse: — Ama eu 'ncolo n'a fost; Tavaroş a spus la mine că este prea mult frumos, “Fu w'am văzut, dar văz poate, daca esto sănătos. 

| - Despre amor şi ură iarăş 

Lâlea joacă pâni?n noapii) Cumetrii bărbatu-i zace |. , Iar .bărbatu-i e po.-moarte; — Şi Şi ea face ce-i place. — Zicând: De focul bărbatunui Dacă” ui'ăm căsătorit, + - MR *Joaci”'n capul satilui. — Şi. ON m'am şi călugărit, Ea, (Delea -joacă,. dănţueşte, ) A De dragz cs “il” vede i să bărbatu-i pătimeşte.: — Şi, Din ochi pareă-] pierde, — Şi 
> me



  

Pân'a nu-i muri bărbatul, 
Ea a dat inâna cu „altul. — $ In focul lui c'a murit , 
Ingrab! s'a căsiitorit. | 
A dat peste drâcu. — Că 

   

"0 văduvă!'n -v 
Cu doi dinţi în ură 
Nas cât pătligreaua, 
Cu ochii ciacără, 

* Frantea-i cucuiat 
Peste tot negoasă şi i Umbla'ntunecată şi t ' -Nu o vedea nime 
No puteai ciinoaşte ” "Că ea?n toată + 

" Cântă-i lele cân 
> Neaga-Neaga, reaoa, 
N Ca el nimeni 
Din zi până?n noapt “Cu nimenea?n lume „1 Se certă e 
Slugi, câine, pisică, 
Şi pentru o 
n” Scurt, nu | Ca si-i spuie 

"De-ar fi (cum - „Cerul tot ] 
Ca să se q 
'Poată istoria 
-Dar de şi în 
Și. cele mai n 

„Tot se mărit 
„:Şi să se mărite. iar e 4 „Că eră vestit 

e 

toate d 

alte nu 

Şi pentru, 

N Nu-i căuta chipul, n 
Toată frum 

"O" văduvă însă când: „Ca a două: nuntă cap 
Anton Pann. — Yol, d “ 

POVESTEA VORBI * 

Pe dracul a căutat, pe dracul a 

râstă, bătrână 

2 

Temea eră necăjită; 
tecul că mi-e. drag ca sufletul: 

ase pân'aci odată 

ă şi în stambă dată „+ De văduvă srasă, putredă bogată, avere tocmai ca nebunii * „*" Se”mbulzeau s%o ceartă v 
u-i căută a 

useţea îi erâ ei banii. 3 

. 

dete pe brazdă. — Ca căluşaua, dă - încoaei-tăcolo, se loveşte » de tânjeală, Şapoi vine singură.” ! la ham. — ŞI, 
l la Srăanţe, — Că, -: 
eacul, — ŞI, 

1: 

rage ca calu 
Toate îşi au 1 

N [săsit, — ŞI acum, Arțagul își Năseşte pârţagul. "Buna noastră sazdă ! i 

i | Povestea vorbii 

  

» zbâreită,. 
barba ascuţită, . 

la vorbi'mţepată, . LL 
Sura lăbărțată, 

ă, faţa nohorită, 
posomorită, . 

ot innorată, 
ni să râză vrodată, - 

când e mulţumită, 

sparge mahalaua). EI - si-i idtre-în-voie,-—— 
zbieră ca strigoae; - 

nu se avei bine, u sine, când navei cu cine; 
bătei, cu sudalme, muscă „îşi da'n obraz palme. 

ajunge omului viață 
in fir până'n aţă; . 

zice lumea o zicală), au ârtie şi marea e i escrie ar fi puţintele 
astei muieri rele, 
astfel eră cum ziserăm, : « 

9, erneală, 

i. le'scriserăm, 

ră rugată, - i 

..
. 
=
 ăduvii şi juni 

nii, 

a după lege, - 
ul său. să'şi lege,
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4 Ea atuncea zice cum: că se însoară, 
Jar nu se mărită pentru- a doua oară, 

Şi cauti?n lume bărbat să găsească *- .: ae 
- Ca pe. o muiere să-l imbrobodeascăi, aa „a. 
Ea să fie mare,-ce o.vreă să facă. - ” a 
Birbatu-i la toato ca mutul si tacă; 

- Şi dacă găseşte vre un lă-mă-mami. 
Nu vede, maude şi nu-i bagă seamă, 
De părere bună po carentâlneşte . 
Işi laudă casa şi se fericeşte, 
Că ea bărbat are bun peste măsură 

_Ca pâinea a bună (cu pruna în gură), 
Şi astfel de vorbe vorbind.între ele, 
/mmintese şi stric casa unei tinerele; 
O fac si'şi' urască îndâtă bărbatul 
Şi să îndrăgeaseti în locu-i pe altul. 
Pentru că bărbatul un amorez nu e . 
Tot după plăcerea-i la minciuni să-i spuie, 
Şi tot s?o mângâie, să o giugiulească, 

Chetul Şi dorinţa pân” să'şi isprivească;. . 
Ci el îi vorbeşte serios la toate, 
Că tot chef să aibă omul nu se poate; 

, Grijile vieţii care îl apasă . o. 
ă __ La plăceri şi chefuri rare ori îl lasă, 

» Şi ea dacă trede că altu-i zâmbeşte, 
Umblă după dânsa şi o curteneşte, 
Ii face bezele, versuri îi citeşte, 
O înalţă în slav ră, zână o numeşte, 
Socoteşte cumeitn toata lui viaţă 
Din gura-i nu curge do cât tot dulceaţă. | | 
Şi so nebunește, după cl si meargă, Me Da 

î astă copii, casă, la alrul aleargii, : , 
Şi văzând acela i-a vorbit ci bune, 
ot cu dragă, dragă, pân'a o supune; 
Lasti-l şi pe dânsul, la alt bărbat du-te, | 
Ca vinul cel stricat din bute, în bute. —— Până râmâne, 

Nici cu fetele la horă, nici cu nevestele Ja biserică. — Povestea 

. cântecului: 
Fost-ai lelo când ai fost, : "Te-au lăsat toţi, şiai rămas 
Dar acum eşti lucru prost, : „Ca un odorog de vas; 
Ai fost floare trandafir ! Cât'să te. dregi la obraz | 
Dareacum eşti borş cu ştir, Po-ai trecut, nu mai ai haz, , 

Ţi-a mers vestea când ţi-a mors, . Gândoai ci: chipu-ţi frumos 
IYacum lescaia-ţi s'a şters. Oisă stea tot abanos, 
Geaba cochetării faci, Acum poate să plăteşti | 
Că la nimeni nu mai placi. Frumoasă să te numeşti. 

Aşa şi această văduvă bogati 
Fiind pentru. zestre de prea mulţi rusa 
Când venea'n pețite cineva so ceară, +
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- -. A) - ni , | Natan 

Ca să se mirite, să-şi. ia bărbat IATĂ i - Cu mândrie mare propunea" aceste, . i, -: i | Hicând: — Mergeţi, Spuneţi celui:ce mă cord: *! [+ | Că am să-i dau zestre destulă avere, i. [ Dani, easă, moşie, cum şi ştie poate! -.. a i Scule, diamanturi. în fiinţă toate, ... i E “ Dar pe lângă astea am şi din natură, - ia E o Un arţag, o pală, de cam cort din sură, N Şi nu totdauna aceasta imi vine, 
Ci numai de faţă când e oare: cine, 
Sau când stau de vorbă la vr'o adunare, Din ceva atuncea țandăra îmi sare,. " | Şi încep îndată ca să-mi cert bărbatul, E Să-l fac. de ocari faţă cu tot satul, ă " lar el la necazu-mi îl voiese să tacă, 
Si-mi sufere toate, nimic să nu 'mi facă; : Ji cer. dinainte condiţia asta, * ia | De mă priimeşte, cu ii sunt nevasta. - e Na „Câţi auzea d'astea fugcă ca do ciumă. - : - | Li sc tăia -pofta de ast-fel de glumă. LL Mai po urmă însă îşi găsi ca unul, . ” "Cam lovit cu leuca, făcând pe nebunul: .: Şi-i trimete vorbă că el. o .primeşte, : | : In felul ce zice, .şi cum ea voieşte ; „e Dar îi dă să ştie că, din întâmplare E Si Şi el fiică voia-i un pârţae mic! are, pe Care în el numai odată îi vine a Şi, ca şi un praznic într'o zi îl ţine. 

Şi. el cum. se leagă să-i rahde arţagul. . ... îi: e Şi ea si se lege să-i rabde pârțagul. - Pa | Spuindu-i aceste, zise ca ?ntru' sing: e $ — Zău că nu:se poate din aşa mai bine!. - , „? Nu e lucru mare întrun an odată - i ME Un pârţag, Cum 'zice, şi” lui 'să-i abată. aa pi Şi cu chipul ăsta dacă se legară a | ! Amândoi îndati se şi Cununară. a ' .. Mireasa acuma găsindu-şi “norocul: ! aa : „De părere bună nu o'ncăpea locul: : ii a «Îşi pierduse. cumpătul .: DD e 
"Ca găina umbletuly, - o: pie a "ŞI luând la masă. de coadă pureeaua, Cum eră strâns satul făcu şi saftoaua, .. : mi Vr'o câto-va vorbe trânti-după lege, i: ir Dale nodoroase; ca, nişte ciomege. iai Ginerile” Pastea “trebuia să tacă, i | > Caşa se legase; n'avea 'co să” facă, +: DE - Făcând ca: saftcaua, 'îi. păru "mult  bină: - a E Văzând că bărbatu:i legătuta?şi ţine; aaa A doua zi iarăş urmă obiceiul, - -î----: 

  

  

ţ . | * ' -. 4



ANTON PANN , . i a ri 

  

e treia zi: incă, şi. mai cu temeiul, “.. î. e Ta lar el la nici 'una cheful nefrângându : i d. Le sufere'toate, în gându-şi zicându-i ::: a MI „.*  — Lasă să taie dracului bureţi,. =: PI E aaa "a Lasă să' se scalde în apele ei, N e „5 [iasă să-şi alerge calul cât o vrea. „i r: „Ş.. Lasă să latre ca căţelele la Jună, e . -". Acum e largul ei şi la strâmtul meu, : ÎN e N „Până “mi-o veni şi mie palele nebune - a „Îi tai cu do unglişoară, E „ | . | . =. Eu îi. sunt doctorul ci, a | ai -* Cum îşi aşterne aşa va dormi, ..-. A a! “Aluierea,. poale lungi, minte scurtă, | : | “La. baligă moale puţintieii apă trebuie, : Si | :- Cu. vreme şi cu paie muşmulele să mMoae, ... Ma  O-să-i iasă toate pe nas. ii ! : „I Sa urât cu binele. — Deci, * : i Mai sa. patra zi dimineaţa, pe loe cum. se scoală : .- a Incepe să geamă ca un prins de boală, A „ Zicând: —B! nevastă, azi te-a călcat focul, „a APa găsit pârţagul, i-a venit soroeul, * "Şi zicând acestea o cam ia de coadă; N LE Şi pe după mnână frumos mi-o inoadă, - ME . DP „„Sincepe să-i care mai în jos de spate, - - - Cam -pe piele goală gârbace ?ndesate. . „Ea îi zicea: — Frate bine, ce o astă? . | , » EL răspunde dându-i: — E pârțage, norastă. - 3 — Până când te ţine ? ea îi zice iară, . .. “ -» EL dându-i răspunde: — Numai pâni'n scară, "Si rabdă nevastă, cum iți rabd cu ție. . „- Casttel ne-i. legatul şi” mult n'o_să ţie. — Mă rog, bărbiiţele ?. mai stai! conteneşte !: . - ma Stă să ne'nţelegem, puţin odihneşte! . - - Eu îmi întore''vorba, pui lacăt la gură,  . - Dacă e. pricina pentru. legătură. IN o — Nu, dragă nevastă, niravul din fire Lesne nu se poate s'aibă lecuire, | „i — Mă'rop, bărbăţele, dă puţin cu milă, . 2? Că nu ştiu bătaia de mică copilă, 1” Aoleo, ajunge ! aoleo, mă lasă! | 
îs Văz eu că cu zapis nu' se ține cusă, "Mă -leg, mă jur ţie, că “Wazi inainte | . “Nu-ţi voi mai răspunde nici două “cuvinte. o  — Ei bine, el zise, dacă-i laşi arțagul, „“Lacă şi cu, dară îmi opresc pârțagul. . >. Numai îţi păzeşte. cum zici jurământul, „. C'apoi 'iar.îmi vine (să păzească sfântul), Aşa vi Watuncea cu. pace trăiră, - - . Si singuri. aceasta 0.şi povestiră.. . . 3 . ” ON * i 
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„Aşa am cumpăr 

POVESTEA: VORBu *- 
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18ă. 

INC RI NEI E at-0, aşa o-vânz. — [i mai ziceau.că: Poată pasărea pe limba ei piere. -— Şi că; - șî Invăţul. îl dezbară . băţul. — Pentru că, . Gâlceavă fără "'ncăierare'nici un haz nu are, — Şi, + Bu fac, eu trag, p'altu'm belea nu bag. — De aceia, . - Maţele în om s 
- Lasă-i să-şi seo 

o ceartă, dar om cu om! -. a aţi ochii, că ci or da seamă. : „a Cine co face, lui işi face. | Ea Nu-ţi pune obrazul pentru altul, -. Să nu te pomeneşti cu-un Doamne-ajută; pe spinare. Fi se: ceartă, ei se iartă, — Zicând că, . Câteva coade d 
x - . fs. " Lesne a ierta, 

x 

Un bătrân odinioară de nouăzeci ani trecut, . Da 

e topor curg din: dragoste, — Insă! dar aneroie anită. Da o. 

ovestea vorbii 

. Care aşteptă să moară în oree ceas şi minut, m , -Intr'o zi cu pipa'n 9 ră. cam pe gânduri el Sezâud, :- Scoase o resutlituriă lung din inimă -oftând, | Feciorul stiu cel mai mare auzindu-l l-a 'mtrebat: -. E « — De ce, tată, aşa tare şi deşirat ai oftat? Tar tatăl său mascunse ec inima îi rodea. e Ci către” dânsul răspunse, spuind. ceia ce gândea: ! — A gândii la vârs 
Nam găsit, po mă-ta. 
— Te văz, îi zise cl, 
Dacă ec-au trecut od 

„ Nu cumva ţi-a fost n 

   

'ntreagăi şi «Pacoia am oftat. 
tată, că ai minţi copilireşti, ..... m ată stai de le mai socoteşti. . „ui ce-a eşit dintraceasta ? ce pagubă ai avut?! - paguv 

avasța cu vr'un mădular pierdut? -! Cusurul mami-l ţii minte, îl zici şi-l pomeneşti,: E “Dar tu oare mai "nainte, puteai sfânt să te numeşti ? Bătrânul, trăgând din pipă,. şi la dânsul „ascultând, . Cum tiieii tot intro clipă, îi zise iarăş-oftând: . Rea — Nu mi-e, fătul meu, atâta de ceia ce s'a "ntâmplat, pi “Cât mi-e inima-amără 

  

Că: — 'Tu dacă eşti 

7 

tii de ceia ce-a mâi urmat, „-. :.: Căci ca 'se jură po soare cu. cel mâi straşnie cuvânt; =... Cum că este ea o flo 
Şi. după ce fu săracă, zostre mai nimic având, Sei "O tăcură- alţi să-mi placă lăudând-o şi zicând: 

cu stare o fată siiracă ia, - - ? im 

are. neatinsă nici de vânt, !.. nu - 

: : e ta-mi fragă, că on când m'ani însurat, «+ 
pi 

_Că întâi, precum ne pare, îţi faci pomană cu ea, Da "1 Sal doilea iei soţie să-ţi dea cinste la cuvânt. . „i -_ Şi credincioasă Să-ţi fie-pin” v "Intracestea oare, cine 

ai “ e i 

Şi pomenind pentru mine de va de soţ să măia, + 

a intră în mormât, :.: Ri 
“ducându:se. pe la.ea, . 

2 - . .. 
, ae NI m
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Ea înălțând ochii ?n grabă, că vede cerul S'a întors către oglindă 

ai UA ca . + 

  

  

Sândind . ! 
şa zis asupră'şi privind.: —.Ah!-nu sunt cu norocită să iau asţfel de bărbat, Că m'aş. ţinea fericită şi la el m'aş fi 'nchinat, „Crezând-o dar :eu aceasta, că e cum am auzit U şi luai. de nevastă, la altele .n'am gândit, . ŞI după nuntă în grabi am înghițit acel nod, : Nam vrut pentru aşa treabă s 

Ci gândind că fac cuminte uitân 
Ii făcui îmbrăcăminte, 

ă fim de râs la norod, 
d toate, o-iubii, 

frumos o împodobii, Astfel ea mergând. odată şi 'n oglindă căutând, Văzându-se "'nţojonată o auz p'ascuns zicând... 
» „— Ah! acum mă cunosc bine! acum văz cine sunt eu! Acest bărbat .co mă ţine nu e de obrazul meu!, "Şi ?ncept' aci: 'nainte de tot E e : 7 În urmări 'şi în cuvinte a oni 

a so. desfrâni, 
nu'mai Semănă, Până când ea din cinstiti păşi şi 'n drumul „urit, Fu de lume povestită şi eu vecinie amărit — Cât pentru aceasta, tată, îi zice feciorul iar, De ai avea judecată nu te-ai necăji "n zadar, 

zici cu o astfe] de faptă legea ca do a călcat, he Răsplătirea .o. aşteaptă pentrtacest al -ei păcat. Ea singură vai da seamă, nu tu, or 
Ea trebue să se teamă 
Care cum îşi va 
Pe pământ gol, 

altul, or eu; 
de faţa lui: Dumnezeu, a aşterne aşa se va şi culci, 

su pe perne, capul său îşi va plecă. 

lati omul cel cuminte, iată cum cel înțelept. - | Se sileşte prin cuvinte ca, să facă strâmbul- drept, Astfel cine-vă împacă la mânie pun obraz, | i a „Tar nu încă 'să-l mai facă sii turbeze de necaz. a 

“Despre căsătorie 

  

Mama și fata. 

is 
N 

„FATAL 

Mamă, bărbat îţi cer şi voiu 
[să mi-l dai acum. 

Că orzul în copt a dat | _ 
Şi trebue secerat. —. Şi văz că: 
La toată casa bate coasa... numai 

la mine w'are cine. —, Ş'apoi,. 
In loc să plângă fetele: 
Se vaită nevestele, 
Câre au avut luaţi O 
Câte doi şi trei: bărbaţi, . 

[3
3 

VĂ 

Calul .bun din grajd se ( 
Si: mai bun preţ.pe el prinde. — 

  

Muma. 

De! că te-om mărită. — Şi 
Nu te uită chiondoruş la -mine, — 
pm ICă încă, 

Nu ştii să torei nici să ţeşi., 
Numai la horă te'ndeşi. — Nu m a î . u. Dai [ştii că, 

vinde 

„ar tu, 
„.. Păzeşti, casa. cu praştia. — ŞI,



  

    

. 

După mămăliga crudă 
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Una, douii la AMarică, 
" Mucii tot la ea îţi pică. — Și 

[parcă, 
Sunteţi doui rudişoare, | 

uscat rufe la un "soare.—Şi, 
icut cu re 

Şi, 
âncați € dintr'un ciob. 

     
" Amândouă 

FATA. 

Puiul pene dacă face 
“ "Tot ca si zboare îi place. — Că, 

Ştiu şi traiul de acasă. — Și, 
Nu-mi plâng copiii de foame—Şi 
Pe cine îl doare să-i pese. — Eu 

p „iți ies 
Or di-mi biirbat, or că plee_ 
Si mă duc să-mi] inec,, > 
Unde-o fi lucul mai see, 
Ci astăzi se lasă sec, 

Mura 

— O să-ți vie mintea, mamă, 
Când.mi-o creşte păr în palmă, — 

A . [Lu eşti aceia, 
Plete lungi şi minte scurtă. — Că, 

" Gândeşti ct e măritişul păpuşe. 
[Că-una cum a: zis: 

Bărbatu-l gândeam păpuşe 
Şi el nuw'neape pe uşe. — Şinu 

- [ştii e că, 
Miritişui te leagă de mâini şi de 

[picioare. — Că, 

PU « a 

„er , ri - 

Până la anul şi găvanul, — Şi pe. 
[urină nu poţi zice: 

Duet -se, mam tors pe el. — Şi. - 
„Da-l-aş lui Satana - 
Plocon - de poimanit.—Că, 
Sunt sătuli de aşa sculi. — Ci, 
Dacii te prinzi în horă trebue 

[să tragi danţul. ŞI, 
Cine intră în cuşcă trebue să 

[cânte cocoşeşte. — 
De aceia e.mai bine, 
Nici drae să-ţi iasă "nainte 
Nici să stai si-i dai plă tcinte, — 

[Ci încă eşti mică, şi, 
Nu: ştii pe undo' se ... păina.— Si. 
Câte zboară do sus încă 
“Voate- ţi par că se mănâncă. —-Şi 
Pe“câţi îi vezi cu nădraui 

(Loţi îţi sunt frumoși şi d dragi: — 

[Ca ȘI ŞI acela, 
Or unde vede muiere 
Parcă îl lipeşti cu miere, — Do 

[aceia, 
Nu. grăbi cu Paştile. — Că, 

. Nici un părinte: nu-şi îneacă co=" 
[piii.—— lar de nu vei ascultă, 

Pomana bună, porci o mănâncă. 
[Că 

Ascultarea e. viaţă, | iar ne-ascul- 
[tarea, moarte. —Şi 

Blagoslovenia pirinţilor 
Intăreşte casele fiilor. 

  

. Despre căsătorie iarăş 
! - Tatăl și Fiul C 

  

Fătul meu! 

Omul 'o nevastă şi o pisică trebue să aibă în casă. — Că, 
Toate sânt pâni a o vreme. — Şi | 
Dacă inima îţi cere 
'Te'nsoară şi-ţi ia muiere. — “Ga, 
Să-ţi car la nuntă apă cu ciurul (zăpadă), 

„Scumpul meu tată! 

Omului cu sila poți să-i iei, dar să-i dai nu poţi. — Că - 
  

/ 
+ 

,



Lesne e a se 'nsurâ a 
Şi greu-a_se dessură, —- Că, Muierea multe tăre!), — Şi, pa | De cât să zic pe urmă vai .de noi, mai bine să zic vai de mine:— ă, Nevasta” ni 6 cârpă sti” o-descoşi şi 'să o lepezi i “De unde ştie omul ce norâc va nemeri! — Qă pe mulţi îi. văz, - „. Dumineca cununie. O E | - i Şi Luhi la Mitropolie, — În adevăr. | tă „Nevasta. cu minte bună IER iai i e bărbatului” cunună. Dar, IN ar la om aşa noroc, — Cum a zis unul: 

  

7 

Aă-mă, de poţi, prooroc -. Nu-i poţi cunoaşte năravul, a a Să_te fac. cu noroc. — Că, - “ISau cum a zis unul: -"; Ce Iu la”toți placă. “Cu lăuta şi cu toaba Mi „Dar nu ştie'n el ce zace; — Că Adusei în casă Sloaba. — Şi, N - [te uiţi, Am gândit că iau po Stana Ma - Dim afară măr frumos . Pe ' Şiam fost luat pe Satana: — Că, Şi 'năuntru găunos. — Şi. :B “ihică-şi-a-drază Ur N Ă "Do departe trandafir, -. SSaren capul bărbatului, Că, - De aproape borş cu ştir. — Şi, Alătazice-dini Stziut-a De departe calu-ţi bate, "a — O,ce frumuşică jună! De aproape ochi-ţi scoate. — Şi Iar toba zice: —— Lasi, lasă, a == htunei,'- :. Ca so vedom şi mireasă.—'apoi, e Cu lăutari şi cu masă “Viespea, miere după co nu faco: " Nduci pe dracul în casă./— Că, Sare şi. to împunge cu ace.—Și, Pâiă-nu” pui” ca” omul în plug . Vai de mine, de urât. Nu-i ştii boii cum trac la jug.— Si, Sunt sătul până în gât! 
my 7 “ = la Ju “3 pa » Până nu încaleci calul 
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Povestea ăluia A 

Na mai rima frăţioatu - „= Ele privesc la cucoane, Cinova ca să se 'nsoare. Şi la alte mari persoane Că procum câştig nu este Co în toată săptămâna De vom luă şi noveste. ! Si'şi croiască le dă mâna;- Pas' apoi de mai, trăeşto: „Astfel şi ele se "mbraci, Or în lume pribogeşte. „Nu lasă modă să treacă, „Că ele nu te întreabă | „ “Tot îţi cer, tot to frământă „ D'ai-negustorie slabă, Până văd că cucu-ţi cântă, „Ci: adu, a-i, cheltueşte, . " Apoi atunci or te lasă, 3 La mode 'mereu croieşte,; Or de tine nu-i mai pasă, : Dă bani pentru pălărie, Cât trăeşti nu mai vezi: puoe, NDe nai, ia pe datorie. - Casa ?n iad ți se preface; ara 
1) Două cuvinte suprimate, - i
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Şi nu-ţi mai veseleşti faţa: 
- Amărit îţi priveşti. groapa : 

De ocări şi de blesteme 
Îmbiătrâneşti fără vreme;    

„Perii încap îţi albeşte Şi mângâierea-ţi e popa. | Şi obrazu-ţi încreţeşte, . . - — BIB! fătul meu!. - . vs . . N 
| Urăşti lumea, urăşti viaţa | a 

„ Cine caută: nevastă fără. cusur, neinsurat rămâne, — Şi, = - Alege, alege până culege. — ŞI atunci, Sa | : 
-.. ADacă mare frumos,. pupă şi mucos, — Că-pracuim 

"Bărbat bun şi ustuioi dulce nu se poate. — Aşa nu se poate şi, Lânoasă, şi liptoasă şi grasă -. SR LSă vie si-dovremo cast: GE nu se poate iar, 
„Aldărte fără bănuială Da 

  

, "Şi nuntă fără ctială. — Şi vine vremea să zică: ” NE - Din pricina lui Niculae urâi şi pe sfântul Niculae. — Dar insă,. d Riu este cu rău, dar o mai rău fără rău. — Că, : - : pinCO-SIVÂIŞEStO-maioia, TiiciGa ti pOREE săvrgi = Şi priii Tiiăiăre, "Cine ncalică-măzărul 
* Să-i sufere şi nărâvul, —. Că, - | . ui Uida sunt oi; âcslo sunt şi foi. — Ci, | - aa „Cu: Dumnezeu înainte. — ȘI, , NE NI ! Cum ţi-o fi partea. — Că,. | o . „Ce-o scris omului trebuie să pătimească, Ma "Yă şitu co face toată lumea. — ŞI, + 
“Or te însoară, or te fă ostaş, or. fii-te călugăr. , 

  

De | Povestea ăluia 

, 

Mulţi doresc singurătatea, dar eu de ca sunt sătul, 
l-am cunoscut bunătatea, mi-a venit acră, destul, | 
Un om singur într'o casă şade ca un surd Şi mut, A . „Mănâncă fără de masă. doarme fără aşternut: 
Când pleacă din cas'afară drumuii e fără soroc, 
Limblă ca un pierde-vară, zibovind din loc în loc. 
Prânzeşte unde i foame, mănânci en o află. 
|inde înserează doarme, aşterne ce so *ntâmplă, 

_. În“ease familiare cu văz: bun nu il primesc, 
- E grețos la fiecare, de şi'n faţă îl cinstesc. 

De s'ar purtă cât de bine şi dar umblă ca uri sfânt, 
Tot îl defaimi oreine şi îi zico: paște-vânţ,. 
Pieşte care îşi teme nevasta, fata de el, , 
Şi se sfieşte să-l chiome sii petreacă în vrun fel. 
El cât de mult să posteasci şi să umble nemâncat, 
Maţele să-i chiorăiască, tot îi zic că e 'mbuibat, 
De se duce la vr'o treibi inai des unde sunt. femei, 
Curtezan îl fac în grabă, şi-şi râd de el intre ei. „ -De se duce la plimbare umblă singur ca un cuc, 

>  



       

Şi priveşte cu jind mare la câţi de braţet se due. - . 
». Unde vede vr'o figură, vro tânără, vitun pantof, 

Stă; se uiti, cască sura, şi se alege cu of! 
Acasă iar dacă vine trăeşte cu totul prost, -*- 

- Rareori iniinânei bine, mai mult uscături si post. 
|| Când e bolnav n'are cine, un pahar de-apă să-i dea, 
Moare până când îi vine un cunoscut a-l vedea. 
De-are bani tot mai găseşte câte un doritor 
Şi vine de-l linguşeşte să-l lase moştenitor ; 

" lar de este siirac, moare. cu zile din necătat. 
„De patra, fii plânsoare. în uroapă e aruncat 
Şi se pierde de pe lume ea v pulbere 'în vânt, 
Neamul său şi al său nume merge cu el în mormânt. 
Nu-i rămâne în viaţă pomenire ca triit, 
Trăeşte firi dulceaţă, se duce cum a venit, 
lată dar singurătatea, pe tare mulţi o slăvese, 

"Asta e,'zic, bunătatea traiului filozofese, - 
Fic, fie, dăruită, dintru tot sufletul meu, 
Aibi-o cui e dorită, mai mult nu o voese eu, 
Cu Dumnezeu inainte îmi iau inima în dinţi, | 
Mă ?nsor, cunună părinte, şi zică-mi toţi că n'am minţi ș Cunoscut şi ştiut, este can: mai fost căsătorit, 
Am ţinut două neveste şi nici una n'a murit, 
Una mă lăsă pe mine, pe una o lăsăi eu, 
De am triiit rău sau. bine să ne ierte Dumnnezeu, 
“Şapte ani trăii cu una şi mereu m'am judecat,- 
Gâra, mâra, totdeauna, dar însfârşit am scăpat. 
Cu a doua fiicui casă şi al zecilea an - „Vrând să se: facă mai grasi, mă uri şi-mi fu duşman. 
Sărace: fuseră toate, săracă şi acum iau, . 
Cu doar, ce-o fi. şi en poate peste mai Line să dau, Dar însă -de loc nu-mi pasă or şi cum .-de-oi neineri, 
Unde o.eşi să iasă, sunt deprins a suferi. 
Ca un soldat în războaie mai de multe ori:am fost. .. Nare îrică şi nevoe ca acel recrut şi prost, - 
Cine n'a umblat cu arma e frică ?n mâini să o ia, In ochi îi e ca o spaimă, îl mănânc” câinii cu ea. - Iar cel învăţat, “îndată, o ia şi-o are de joc, 
Se aprinde şi stă gata si între cu ea în foc: 
1] vezi cu fruntea semeaţă peste armaţi tăbărit, 
Pe moarte or pe viaţă, nu-i pasă, e hotărit, 
Aşa și. cel' ce se ?nsoarăi şi-a tras danţul ciznicesc, L'a doua şa treia vară, friei, spaime, nu-l îngrozese; Gâra, mâra nu-l sfieşte; cântecele i 'se par, 
Când senvaţă şi-i lipseşte, duce dorul 'al-lor har, Omului de orce bine îi vine îmbuibături, 

! 

„.„ De duleeţuri, greaţi-i vine, doreşte şi acrituri, . "Pelinul: amar. ca -fierea ca o doctorie-] ia 
Şi mai cu gust de cât inierea pe nemâncate îl bea.



ţ 
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Mângâierea, așa iară, satură, des când o vezi PNR N 
Şincepe a fi amară, do no fi şi ceva, sfezi, 
Ci unde sunt iubiri multe, sunt şi multe "ntristăciuni, 
Ca plânsurile la nunte şi râsul la? ngropăciuni. po - 
De când lumea astfel toate au fost și vor fi cun sunt, 
Nici s'a putut, nici se poate împotrivi -le cuvânt; 
Cui dar pielea senfurnică nevasti?n casă să-şi in, 
So las6 cui nu e frică si tragi danțul cu ea; . : E 
Dar nici ne "nsurat, în urmă să umble prin. sat hârbar, 
Că-şi giiseşte de îi curmă drumul din sat vreun par, 
Pentru cn sfânta scriptură e ?nvederat, şi citim, , 
Unde dă învăţătură în lume cum să trăim, , - 

RER 

_Că una din trei la 'număr, săşi aleagă cinevaş: 
Or însurat, or „călugăr, or să se facă ostaş. 

Iubite tată ! 

roata loinfoloagele” a a 
Işi' aştept noroacele,. — Şi, ş E . 

„ Xăgarul se vinde tot în oborul armăsarilor. — ş: colo Pi 
Şi pentra calul şchiop se giiseşte surugiu. — Dar, Da 
Cioara în loc de privighetoare nu se puate vinde. — Că 
Unuia ii place popa, altuia preoteasa, şi altoia fata popii. — $ Și, 
"Gustul dispută mare, —, De-aceia zice : ' 
Caută muiere să-ţi placă” ţie, iar nu altora. Şi. 
Cu funia altuia nu'to lisă în puț. — Că 
Nu e frumos ce e frumos, ci e frumos ce mi-e frumos. — Și 
„Nu este bun ce este bun, ci este bun ce'mi place mic. — Dar însă 
Ce mi-e drag fuse de mine," | , | 
Si uritul cale-mi” ţine. — Ş'apoi, Ia » 
Cine cade de sine ” 
Si plângă îi e ruşine. — Ca | 

„Nebunul pe mai mnarelo său nu-l cunoaşte. ! 
“Para piere de tătari şi oa bea cu Iiutari. - — ŞI 
'Totdauna, gâra ufâra, şi trai cu vătrai. 
Nu crede Dărbate co vezi cu ochii, ci crede ce-ţi spui eu. — Muierea 

„Iţi judecă pe dracul şi ţi-l scoate. şi: dator. — Şi, 
Atunci îţi iei ale trei fuioare şi Jamea în cap. — Şi, 
Te duci opt cu a brânzii. — Sau, 
Te duci unde a dus mutul iapa. şi ţieanul cârlanul, — Că, 
Muierea a'mbătrânit pe dracu. 

- „Povestea vorbii 

Un om de mult, de când vacu Ins'a omului lucrată 
Se invecină cu dracu: „Ca o. grădină curată, , 
EL. avea o moşioară lar a dracului biltoasă, 

= Şi dracu 0. făşioară, _. E Glodoroasă. şi shiinpoasă. 
.. - .



   

“ŞI aşa dracu, ca dracu, 
Vrând. să-şi mai lirgească, lacu, ": Păzeşte când nu e omul- “Ti smulge din margini poniul. + „Câte puţin, puţin sapă; 

„ Cade Pimântul în apă, 
Vine omul în livede, 

“Tot. răul făcut îl vede. Intreabă, răspunde dracul: 
Că pân'aici i-a fost, lacul, NE Şi că aci e hotarul | i Unde şi-a bătut e] parul, ! 
Bietul om iârăş îl lasă, | Merge necăjit acasă; . . 
racul iarăş mută parul, 

" Şi-şi mai lărgeşte hotarul, " Vine omul, iar se 'ceartă, „Îi arată şi pe hartă 
Căi i-a "mpuţinat pământul % Şi că-şi are tot cuvântul, Intwacoste zise 'dracul: . 

  

Or tu să pierzi o moşie, 
Or lacul al tiu să fio; 
Ai să face învoire 

u zapis, cu întărire, 
Ca să fiu fără simbrie: 
Să-ţi: slujesc acasă ţie; 7 Dar însii numai, atâtă, ” Pe o vreme hotărâtă, 
In care să-ţi fac tof treabă -: Una după alta/nerabă, 
Iar cât n'a avea poruncă 
Ca să mă pui la vre-o muncă, i la mijloc timp va trece , Până când să număr zece,  Atuncoa a ta moşie . 

„„. Cu totul a mea să fie; „+ “Iar pe când vei avea treabă „+ Poruneită tot în grabă, 
„Atunci şi a mea făşie, 

„So ei drept a ta moşie. îi Zise el: — Cât dospre asta Moi sfătui cu nevasta, . Stăi aici până moi duce 
Şi răspuns iţi voi aduce, 
Se duce dar şi vorbeşte, .. Cu nevasta sfătuieşte, 

„Ce meşteşuguri să puie 

  

Co tot ceartă în tot vacul? 

- Şi de 

. Zise 

  

Pe, dracul ca să-l supuie, „Nă-l facă?n necaz să” crape 
gâlceară să scape. 

Socotindu-so nevasta -.. 
i. zise: — "N pricina "asta, Fă zapisul, to'nvoieşte, 
'Poemai după cum voicşte, - „Că ştiu eu si-i dau lui muncă „Odată dintro poruneă, 

"Numai nu uită, ci scrie „Şi mie supus si-mi fie. se 
Astfel dacă Sfătueşte 
Şi cu dracu sentâlneşte, . 
Făcu zapis, în el scrise 
Toate cele mai sus zise. 
acasă dacă-l aduse , i Să-i argăţeasci îl puse, : | . Dracul iar. la, tot cuvântul : » Se. porneă iute ca vântul 2 Şi îndată 'n mare pripă SIR "Făcoa. lucrul ca 'ntr'g clipă; ș.: Şi isprăvind veneă ?n grabă Zicând: — Mai dă-mi Şaltă treabă, “Ş'atât diicea ori ce iute, 

In cât 'când îi zicea : — Du-te, EI răspundea : — Esto. grata. Porunceşte-mi acum alta. 
Omul alta-i da să facă, - 
Neavând timp nici să tacă, Că cum îi zicea din gură - II făceâ intro mvârtitură! Omul tremură de frică 
Neştiind ce să mai zică, - 

i cât pe aci, săracul, 
ră să-l încuree dracul ; Iar femeea lui; cum vede, Vremo fără a mai pierde. . Merse n Pripă, se 'ascunso, - Un păr de Supţiori smulse; Eşi, i-l dete în mână -4 

Și-i porunci ca stăpână, --. PR ficânad: — Apuci "ndreptoază a: Acest pir întins să Şnază, 
ri cum ştii mi-l deseovoai Dar. de-l rupi dai do nevoie, .--. Dracul luând păru n grabă! 

?n -gându-şi : —.Co mai. -: a [treabă ? Şi ?ncepi să-lnetozească,.. 

  

co 

.
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| „Să-l intinză,. Să-l sucească,” * Vai de el “dracul, sărmanul,. -. | „Il bagă n gură, îl moaie, Gisnind îi treeti şi anul! 
| E] maj rău se încovoaie;.. | „AL doilea an porneşte . i 1] maitia iar, îl mai linge, "Tot cu părul so munceşte, - : ! Mereu în pură-l întinue, "De nocaz să se înnece | Ilia ?n deşte, "] netezeşte;. O Că şi al treilea au trece ; 
| Să-l întinză :se munceşte ; Anii treceau şir ca lanţul. 
| Dar geaba, nu se ?ndrepteazi,  . Şi muierea-l jucă danţul, 

Mai: mult se -?neârlionţeazii ; ot mereu si-i împuteze 
:- So” nâeăjeşte, se zburdă, . - “Părul ca să-t îndrepteze; . . | ii Dar toate-i erau.de surdă, ,: , Şatât se necijoă dracul . * RER 
„Pareă-ii veneă să crape, -: „Cu pustiul pir, săra ul, Ea Gândind moşia să-şi scape. ..' Cât începi să-i albtască. 
; Fiorbea ?n cl de ciudă fierca, - Părul şi să "mbitrânească, - Cum să-l rinâie muierea? - Ba şi cocoşat rămase, - 
; Se-făcu -în. acea zi seară, ? Noviindu-i să se lase. | 3, Mâine îl apucă iară, O' muiere să-l supuie,  - 

i. Ş'a treia zi înserează, Şi moşia să-şi răpuie; . 
i- Şi el tot nu-l îndreptează. Dar în cele de pe urmă, 

; Prect săptămâna, luna, „__ Moartea :care toate curmă, : Căsnindu-se tot într'una, „.- Scăpă şi de dânşii dracul - 
„.. Femeia tot îl zoreşte - „ŞI iar îşi stăpâni lacul. 

„ Strigând: — De, de! ispriăveşte - Dar cocosşa din spinare . 
Şi du-te de adu apă. | „Şi barba crescută mare, . 

„Că fiorea în mine crapă L-au rămas ca moştenire,-. . | Datâta multă zăbavă - 3 Spre veşnica pomenire: : ,: "Fără să faci vr'o ispravă !.. . Că muierea de când veacul . ...: EI merge,apă s'aducă po A îmbătrânit pe dracul. - 
"Şi iar de: păr,se apucă ;- „... De-aceea zice proverbul: N | Ea iarăş îl mai strigă: =” Cine n'a văzut pe dracul, să se. » — Hai de-mi fă o mămăligă ! E [uite la tine. — Şi, . El şaceasta isprăveşte, - Eşti dracul împeliţat. — Dar şi, Şi iar părul netezeşte ; Copiii oamenilor sunt draci soi. 
"Ea îl strigă iar să saie | “[Pentru care zice: , Ceva lemne să mai taie; - Nici dracului nu-i da în gând'să. - Sabia iar ia păru ?n mână, „lo”iacă asta. — Unii zic: 
Ea la altceva îl mână; » Dracul mă învaţă s'o fac asta. —- 
El neavând, cuvânt, tace, Ma [Dar, | Când una, când alta face; Şi dracul poartă ponos. - 

o „Povestea vorbii 
  

Un sgârcit odată când să moară, 
„ Se târi cu 'ncetul la Stra-şi comoară, 

| Şi ?mcepu cu galbeni gâtul să-şi îndoape, 
>... Ca murind cu. dânşii înol să-l îngroape. 

-- Când făceă aceasta vine fără veste - 

  

1 

i . i tă 

+ 
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"Un nepot să-l vază, ce fel'îi mai este, : : N 
Şi privind la: dânsul cu mirare mare 
Cum înghiţei” aur ca pe o mâncare, 
Incepi. a zice şi cruce a face: i » 
'— Ueigă-te toaca, cel înveţi, drace ! - | o 

” Dar dracul răspunsul neviăzut îi dete :. 
„—.Ba, ucigă-l toaca pe unchiu-ţi, băiete, 
Ci. nici chiar eu însu-mi, demi zic drac anume, , 
Şi aceasta încă n'am viizut:o "m lume. — Prin urmare dar, îi 
Pe om la mai mari drăcii îl taie capul. — Insă, N 
Gunoiul din ochiul altuia il vedem şi bârna din ochiul nostru n'o ve- 

i [dem. — apoi, -   

> "La unii unele şi la alţii altele. — Zice cineva că,. A 
Muierea nocertată e ca moară neferecată, nu macină bine, —- Dar, 
Toate ca toate, numai dragoste cu sila. nu se poate. — Altele sunt 

- a Bar, 
: Bărbatul să aducă cu sacul, muierea să scoaţă cu acul,.tot se ispră- 

- E ! , [veşte. —— Pentrucă, 
Omul de hoţul din casă nu se poate feri. — S'apoi ii. la povestea 

ia „* feântecului? 

  

Punga plină până *mi fuse 
Mândra pe mână mă puse, 
Când veni la jumitate , 
Mândra mă dete la spate, 
Când de loc nu mai sunari, 

- Mă dete pe uş' afară.. : 

pa 

EI „„ Povestea vorbii 
  

Un tânăr din întâmplare rămâind la: ochi beteag, 
So "nsuri ca fiecare cu plăcere şi cu drag ; Pa 
Iși luă de nevestică p'o fată, care-l voi; * “ a 
Pentru avea stăricică prea lesne se învoi. | | ! 

"EL Ga doua zi de nuntă pânăn şase, şapte ani, N a “Cu 'ngrijirea lui cea multă, pănii când avi şi bani, i 
Or când pleci de acasă, şi 'napoi so întoreeă - 
Toate cele pentru masă cu braţ plin le aduceă, 
Şi nevasta lui cea dulce de grab! la scară zburi, 
Şi de cele ce aduce mai curând îl uşură, 

„Până îu aşa bărbatul nu avei nici un cusur, | , 
Cu -adusul şi căratul fi frumos ca un, răsur ; Z 
Când part şi'ntro zi numai cu mâna: goală veni," 
Neovâsta lui şi acuma când işi și-l întâlni,” a 
Vazând cn mâini nimic are. de cele ce o'ngrăşă, 
II privi ?n ochi cu mirare, zicând către el aşa: v — Dar ce ai păţit, bărbate ? Ocliiul cine ţi l-ă scos? ? IE 

 



i 

] 

| 

i 
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”- Se scaldă în zestrea muierii. — Insă, ,.. . 
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„Uite pocitură, frate! Ţi-ai sluţit ochiul frumos! | 
EL privindu-i vreme lungi .ochii ei cei drăgăstoşi, „| 
Cunoscui că pentru pungă i-a fost căutat miloşi, . 
Şi leginând capul zise: — Dar ce, dragă, pân'acum 
“Ți-au fost vederile 'nchise de nu vedeai nici de cum?! 
Şapte ani trăii cu tine, cu acel slut ochiu al meu, . 
Ş'acum stai, te miri de mine, ca când nu's tot acel eu?,  - . 
Nu: cumva avui perdele în ochi-ini de nu cătai, ” 
Ci tot în mâinile mele şi în punsă te uitai? - 
Zise ea: — Cu de aceste nu poţi sii to indreptozi, , 
Aceia ce zic eu este, vodeai, dar acum nu vezi; DR 
Că dintru întâiaş dată de erai cum eşti acum. O o " 

«Chiar să îi "mbătrânit fată, nu te luam nici de cum. : | 
" Bărbatul scârbit în sino de un astfel do cuvânt, 
Mai vârtos cunoscând bine că banii sunt unde suut, 
Pleacă pentru vreme lungă, fuge, lumea în cap ea. , 
'Ca iar când i-o sună ?n pungă, atunci să vie la ea. 

Fătul meu ? 

Ariciul cu meşteşug se prinde şi vrabia cu mei. — Şi,. 
Copilul cu leaginul se amăgeşte şi tace. — Că, A a 
Verdarea cearcă copaciul, şi mai slab unde găseşte, acolo ciociineşte. 

Me [— Şi, 
Calul cunoaşte ce om îl încalecă, pe fic-cine nu trântoşte. — Dacă 

E „ [il vede că este. 
Lă-mă mamă ti pă mine că azi esto tâmbiătă. — Atunci, .- 

- II îmbrobodeşte ca pe o muiere. — Şi 
Ii pune ţestul în cap, mi-l întoarce ca'n dulap. — Ba încă, 
Il bagă sub pat şi-l pune să cânte cocoşeşte. — Jar, 

- Cine e vrednic scoate şi imbucătura din gura omului. — Şi, 
Muierea esto vas slab, de nimic se necăjeşte, și cu nimic so îmblân- 

” (zeşte. — Şi, - 
“Te joci cu ca ca o.păpuşe.— Şi, 
O faci de joacă înnainte-ţi pe taler. — Că, 

  

Cu binele de nu vei puteă, iar cu răul nu faci nimica. — Iubite , | 
ă a [tată 

Bani de-aşi avea m'aş însură. — Cum a zis unul: NE AR 
Cu puşcă seacă la vânat să- nu pleci. — Că, Da 
Osul gol nici câinii nu-l rod. —Şi, MI | 
La copaciul fără poame. nimenia nu aruncă piatră. Cum a zis altul: 
— De ce nu te 'nsori? — N'am bani. — De ce nu câştigi ? 
— Nam noroc. — De ce nu mori? — Dacă nu-mi vine, inoartoa! 

«_[— Să iau zestre 'mi-ar zice: 

* Găina nu se poate cu două: cu pui şi cu:ouă..— Că! poate p ct , 
„+ Cine se bucură la avere, ia firă plicere. — Ş'apoi vine la vorba ăluia.: 

/ . - '
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a 

Zestrea imi şade în lacri (ladă) - Ma făcui pentru bani mulţi. Şi eu cu sluta pe vatră: — Si,.. Olăear de cai stătuţi. — Şi, De dorul bogatului -- „Pentru bani luai bătrân 7 Luai fata dracului. — Şi, Şi mă băgai la stăpân. 

Pe “Povestea vorbii 
, 

pm 

Într'o „dimineaţă, pe ceaţă, pe fum; „O cadână p'alta; întâlnind pe drum, . „ai O întreabă : — Soro! or păţişi. cevaşi ? a E Si Astfel 'pâni?n ziuă încotro: plecaşi? cc N „um '— Ba, lele, răspunse “n'am: șre'un alt :zor. ia 3” Decât silese iute Sajung la obor, | | - Să găsesc si-mi cumpăr un măgar şi eu,, a Do veni vre unul în norocul meu... 
— Ce să faci cu dânsul? o întreabă iar, — Iacă, ea răspunse, ca si-l am să Car, Când lemne, când apă, când alt-ceva greu. 

   

a Sam adică ?n curte ajutor şi eu. NE ” — O Doamne! îi zise, prietena ci, 
De. ce-ţi trebuieşte . măsar Să-ţi mai iei? “+ Mai bine "ngrijeşto să-ți ici un bărbat, *., tai [| o. =, 3 3 . . E "Şi fă şi tu c'alte ce sau măritat; Că măgarul numai apa-ţi va cără, | Lemne, ş'alte câte le vei cumpără, E lar birbatwn vreme hamal o să-l] ai. - - Din zi pânn noapte, bani fără si dai; - i. Incepi, săpun, sare ş'alte-i porunceşti Pân' la lumânare cerând îl s eteşti. : q: » » * > ŞI aşa cadâna d'obor s'a lăsat > ŞI fără zăbavă şi-a leat birbat. ” 

„ Astfel dar săracul e ca un hamal, SR „Can zi şi noapte, cară ca un cal, _ Ci de nu aduce este vai'de trai, DI 
Nu poate să ţie casa cu vătrai, . - Ci să se gândească când se va'nsură : , , Ca să nu înceapă ?n'urm'a fluieră, s i Că nu este numai să te'nsori, să pupi, DR - » Ci's-mai multe care icer si le astupi. — Astfel dar. . „- Cei mai mulţi astă-zi se bucuri la zestre. — Şi, . | Când. vor, fi-la mijloc-banii i pun Nu se mai întreabă anii, — Zicând: - Pa „Găina bătrână 'face zeama bună. — Fiindeă, : Are în palmă. să-i scuipe, ia La ochişori d'ăi de vulpe (galben). — ŞI, „Fie ca o-naibă, . - | ,
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Numai bani să aibă. — Pentru că, 
Miile şi sutele 
Mărită slutele. — Că 
Zestrea toate le astupă, 
Ba şi po dracu îl pupă. = 
Nici. mărgea ne înşirată, 

i 

7 Şi aşa nu rămâne, 

Nici fată “nomăritatii. — Dar, insă la firea mea, | 
De cât si minâne mămăligă cu unt, şi să mă nit în pământ, mai 

[bine pâine cu sare şi să :nă uit la el ca la soare. — Pentru că 
'Totdauna feţişoara 
Mărită pe fetişoara. — Deo şi, 

La vreme de novoie fiece lături stinge focul, . .. 
Dar şi rău împute locul. — Ci 
Mai bine un dram de nuriţe 
Decât un car de frumuseţe, — Ca 

“ Mai mulţi se uită la mireasă decât la ginere. — Iar, 
Bărbatul să fie puţintel mai frumos de cât dracul. — Cum a zis un băiat: 
— Mai mulţi întreabi de mama „decât de tata. — Fie care zice: - 
Co folos. de multă alboţe dacă n'are un vino'meoace? — Că, 
Piperul e negru şi-l pun d'asupra pilafului, - — Şi 
Zăpada albă o. adi cânii. — Că, 
A venit sulemenită - 
Şi se duce terfelită. — Şi iar: 
Ce folos de chip frumos, dacă nu e lipicios? — Că, A 
Are chip frumos cu dar 
Şi i-e vorba de văcar. — Fie, 
Nam ochi să-l văz. — Şi, 

„Fie măcar aurit, 
Nu-l voi, nu-mi este dorit. 

Povestea ăluia 

Amorul nu poartă m lume 
Ca norocul. mare nume, 
„Dar de noroc nu duc dorul, 
Mai bun găsese pe amorul. 
Bun ar fi fost şi norocul 
D'ar îi: Camoru?n tot locul; 

- Dar el la rare părţi vine 
Nu c'amorul la oricine. | 
Norocului îi e șilă 
De cei ce plâng şi-i cer milă. 
Dar amorul în tot vacul 
Mângâie şi pe săracul. 
Că pe „noroc câţi îl chiamă 
N'aude, nu-i bagă'n seamă, 
Dar amoru'n orce vreme. 

Anton Pann. — Vol. 1. 

Vine şi fără să-l chieme. 
Norocul din întâmplare 
Ajută pe oarecare, 

„Dar amoru' lumea'ntreagii 
O uneşte şi o leagă. 
Noroc chiar şi să nu fie 
Lumea poate să se ţie, 
Dar amorul să lipsească 
Toţi pot să se prăpăidească. 
Norocul unde se duce 
Posăcia cu el duce, : 
Dar amorul înzâmbeşte 
Or .po unde se ivește 
Căci! norocul la câţi vine, 
„Dă şi griji pe lângă bine, 

10



. Ti' bagă: în neodihnă 
"De nu lo-i nimic în tihnă,. 
Le dă gânduri în tot ecasul, 
Se tem, tremur în tot pasul, 
Să nu-şi supere norocul 
Şi să-şi întoarcă cojocul; 
Ci, el de loc nu e dornic 
Și tot întwun loc statornic. 
Pc Inc binele îşi stoarce, 

“Si fupe, nu se întoarce. 
Dar amorul la câţi trece 
Pânla mormânt îi petrece, 
Și nici atuncea nu-i lasă, 

- Ca norocul ce nu-i pasă, 
Ci şi pe ale lor oase 
Vursă lacrimi dureroase, 
Ie. ridică monumente, 
Cele mai tari clemente, | h 
Le zideşte chimitire | 
Spre veşniea pomenire, 
lar dacă din vre-o parte, 
lncă trăind se desparte. 
"TPu amestec şi norocul, 
„Şi nu i-a fost întreg focul, 
Că nu-l tratez cum se cade 
IWaceia fuge, .nu şade, 
Cici cei mulţi prin tot locul 
Mai mult cinstese pe norocul. 
Pontru bogății ş'avere, 
P'amorul tree cu vedere, 
Ba îi şi dau cu piciorul CR 
Și pe urmă îi duc dorul. . 
D'aceia în aşa locuri, - + 
Unde îl iau în batjocuri, 
| numai umbra-i cea rece 
Cu întrogimea-i nu trece, 
Şi în mai mult timy nu ţine, 
Ci minuturi prea puţine, 

. Cn a sa prietenie . .. 
Nu-i place fățărnicie, 
Diplomaţie urăşte, 7 
Viclenia n'o voieşte, 
Ji slăveşte în viaţă ' 
Un adevăr cu dulceaţă, . 
Şi o dreptate cinsteşte, - 
Aceasta îl mulţumeşte. 
La, neam, Vaveri nu se'nchină . 
(Lumea de pilde e plină) i 
La el săracul e una 

( 

N i 

Cu cel ce poartă ciinuna,-. 
Inţeleptul şi nebunul | . 
La el amândoi sunt unul, 
Mândru de loc nu se ţine, 

- Petrece cu îiecine 
Pe nimeni nu osiheşte 
La. toţi darândul zâmbeşte ; 
aceia uneori mintea 
Işi apără de el cinstea, 
Il ia'n râs, nerod îl face, 
Pieând: do una nui place, 

„Că e copilăros foarte, 
Şi nu ştio să se- poarte 
„Jucăria prea e dragi, 
Adesea la ochi: se leagă 
Şi În hori, la nunţi se duce 

- IYamijele sii apuce, ! 
Bun cu nebun si?mpreune, 
Prost cu 'mţelept să adnne, 
Danţul căznicese să tragă. 
Fără 'să se inţeleagă, 
Tot cu gâr, mâr să trăiască, 
Veşnic să se ainărască. 
Bine zice, aşa este, 
Amorul face aceste. 
Ia, chemaţi zic înnainte- | 
Pa prea înţeleapta minte 

- Şi îi faceţi întrebare . 
„D'a norocului purtare, 

+ Cum umblă cl? ce lucrează? 
Ce face el, Şi să vază? 
Au nu, şi el tot orbeşte, . 
Alecargă şi sc roteşte? 
Şi drumuri drepte nu ține, 
Ci merge pe unde-i vine, 
Şi la "nţelepţi nu alese, 
De simţitori nu "nţelege. 

“(Cin fuga lui se izbeşte - 
De or şi ce întâlneşte , 
:Şăci numai pe brânci cade 
„Peste buşteni şi stânci şade, - 

* Carii nu ştiu să trăiască : .: 
Nici pe alţi să folosească. 

Prea bine zice ţăranul, 
„Naro' greşală, 'sărmanul! 
Ci norocu-i.un prost mare, 
Ştiinţă de nimie n'are,
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| 
Cu hârea cu totnl oală, 
Ca un nctrecut prin şcoală, 
Ce n'a'nvăţat socoteala, 
Ca să ştie, împărţeala, 
Să judeec când împarte, 
Să facă tuturor parte, 

A 

  

+ 

Au nu de iel firea sbiară 
Cao cumplită fiară ? _ 
De “cine a fost el dornie?. „In ce loc a fost statornic? „Au nu joacă el o lume - 
Ca cu jucării de slumoY? Și azi vezi cumeă la unii 

Dă nerozeşte cu pumnii, 
Umple ladă peste ladă 

2 Aci să'nalţe, să Suie, 
In slavă pe tron s%p puic, 
Aci iar jos S'o pogoare, “Şi elae peste grtimadiă, So răstoarne! sub picioare ? Iar pe alţi săraci îi lasă Au nu din om în om trece, | De n'au nici pâine în casă. - Când un, când alt lăsând rece „Pe lângă aste cuvinte * Şi binele tot îşi mută, | Mai întrebaţi iar pe minte Vromelnic îl împrumută ? De norocul si vă Spuic: e aceea nu-i duc dorul Au el tiran cumplit nu e? Mai bun găsese pe amorul, 

Fătul meu? / i 
Am auzit vorba. — Că, Da 
Unde e dragoste multă e şi. uriciune multă: 'Cotoiul dacă "mbătrâneşte şoareci mititei iubeşte. — Şi, Bătrânul iubeşte pentru tânăr, iar. tânturul pentru bani. — Şi axa, Te pupă în'bot şi-ţi in din pungă tot. — Insă, Ne-am depărtat cu povestea. — Ci, “Să o Liisăm încureată, — ŞI, e: Să venim iar la prochimen. — Aşa «e omul, EI altuia ai povaţă ! ! Şi pe sine nu se'nvaţă. — Că, 

“Cine e muşcat de şarpe, se păzeşte şi de şopârlă. | Cine cade în gârlă, de ploaie nu se mai fereşte. — Omului, Nimenea na poate să-i dea minte şi noroc. — De Şi a zis oarecine Fă-mă mamă cu noroe şi mă aruncă ?n gunoi. — Dar, Au e vorba aia, sau-aia o vorba, e ştiut că, La o fată mare şi un măgar zbiară, la uşe. — Insă, Bărbatul temiitor işi învaţă novasta rea, : Şi stăpânul scump, sluga hoaţă. — De aceia zice: “Sărută pe oarbă, dar îi: caută şi în ochi—Ci când erei să-ţi iei novastă ; Uită-te la mună-sa şi cunoaşte pe fie-sa, — Şi, mai vârtos, : „ Precum îi este firea | 
a - Aşa şi nărăvirea. — Că, B : "Poate femeile poarti rochi . Dar le cunoşti după: ochi. — Ş'apoi 

Cea din toate mai vestită - Cere să-i zică cinstită, — Ştie că, | Cinstea e mai scumpă de cât'toate, — Dar, - Ciţeaua până mu pleacă prin mahala, Câinii nu se iau după ea. E | | a Decât să-şi. pizească cineva nevasta, mai bine crângul cu «“purii, — ” 
a - Căea a, 

-
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„ Ca'pisiea, sapă şi. înveleşte. — Insă, 
7 Dumnezeu nu sparge două case. — Că,. 

: Iși neinereşte sacul peticul. — Şi, 
Vine rânced lângă muced. — Şi, 
Işi găseşte tingirea capacul. — Cine-i vede zice: 
Şi ea şi el, amândoi, i - 
Vai de ei, două nevoi. — Si, 
Trăiesc: împreună o 
Ca pâinea a:bună. — Toţi zic că: - 
Două mueri întrun loc . A 
Nu trăiesc, se cert de foc. — Dar e vorba. 

- Până nu ne potrivim A 
Amândoi nu ne?ncuserim. — Căci, 
prostul cu prost când trăieşte 

esne se îngădvieşte. — Şi atunci, 
Parcă i-a făcut un tată şi o mumă, — Şi, 7 

arcă a tunat şi i-a adunat. 

Se | Povestea vorbii 
  „I 

| Oare: unde iară bărbaţi şi neveste 
! “Au mers să peţească, obiceiu cum este. 

Priviri, văzură, vorbiră de fată, 
Şi se învoiră cu mumă, cu tată. 
Acum rămăsese să bea, aldămaşul - 
D'alde cuseru, socru şi de alde naşul 
Aşa. el şi zise: — Draga tatei fată, 
Du-mi-te de scoate niţel vin îndatii.. 

"-Ea luând o oală, o spală, o şterse, 
Şi ?ngrabă cu dânsa în “pivniţă. merse, 

| Dacă văzu tat-său că prea zăboveşte 
Pa Mumi-sii indată, zicând porunceşte:.  . . 

„7 — Duste curând dragă, dumneata de scoate 
Că pe cum bag seamă copila nu, poate. 
Mergând ea giiseşte în plâns pe. copilă, 
Şi privind -la dânsa, i Saţâţă mila, 
Se sperie, 'ntreabi: — Ce ai drăguliţă? 
Ia spune-mi şi mie, spune-mi măiculiţă, 
Atunci fata, 'ncepe şi îi zice: Mamă! 
Acum cum vezi bine, mă mărit se chiamă, 
Aşa să zic dară, o şi fiicui asta, 

i Şam rămas greawndată 'ca toată nevasta. . 
! Am făcut acuma, să zic, şi pruncuţu.. 

Şi-i puse naşu numele Vlăduţu, 
Il vezi -gras la faţă, frumos ca un soare, 
Crește, se înalţă, merge şi'n picioare, 
Umblă şi aleargă, se joacă prin curte
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Cu izmene albe şi cu haine scurte. 
Incalecă 'băţul, sare tăitorul, - 
Se duce îndată, apucă toporul, 

"Abia îl ridică, pe umăr îl pune, 
Toporul greu foarte puterea-i supune, 
Neputând să-l ducă, cade, îl doboară. 
Ii reteazi sătul şi aci-l omoari. 
Aceasta când zise începi să strige:. . 
— Of! Vlăduţu mamii! moartea ta mă îrige, 

-Înima-mi răneşte, viaţa îmi “scurtează, 
Că n'o să mai poată mama să te vază, 
Aluma cum aude plânsul fiicii sale DN 
Şi ca se porneşte să ţipe cu jale : 
—:0I[! vai! Duţu mamii! of! drag, nepoţele! 

" Prea avuşi în lume zile puţintele ! 
Tatăl logoditei, văzând că acuma, 
Cu vin nu' mai vine, nici fata, nici muina, 
Pleacă după ele vin de ce n'aduce? 
Şi, dacă le vede plângând p'amândouă 
Incepu sntrebo: -— Ce vă este vouă? ! 
De ce vă e plânsul? spuneţi-mi şi, mie? 
Minunea ta, Doamne, asta co-o să fie! . 
Atuncea şi: muina şi fata se puse | 
Şi îi povestiră, cele de sus spuse. 
Aceste cuvinte auzind: şi dânsul 
Cu ele npreună porni şi el plânsul: 
— Of! ot! vai de mine! cum no 'căleă focul! 
Of! cum nepoţele te omoară jocul! | 
Făcut, crescut pata, scos din tot necazul, 
Cum nu trăişi încă să-ţi mai văz obrazul! 
Aşa ci grămadă rămâind să plângă 
„Păcură pe oaspeţi la oi si se strângă. 
Daci îi întreabă și le spun pricina, 
Dau răspuns cu'toţii: — A voastră & vina, . 

- Căci lăsaţi toporul incolo, încoace, 
Ca să-l ia copilul, cu el să so joace, 
Dacă tăieţi lemne nu-] băgaţi în casă; 
"Plângeţi dar acuma, nouă nu ne pasă. 
Jar unul dintrinşii vrând să-i 1nai mângâie, 

- — Lăsaţi, zise, frate plânsul să rămâie, 
Casa nu vi-i spartă, ca murit băiatul. 

" Sunteţi încă tineri ş'o să faceţi altul. 
Un vecin Paceste ce prin gard privise 
Şi auzind toate către dânşii zise: 
—. Uude a.tunat de va. adunat! . 
o Dar însă, 

„ Cine a făcut pe. bunul, 
A făcut şi pe nebunul, . 

Nu trebue să râdem ,de zidul lui Duinnezeu. —- 

* 

. 

Că, 
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Cine a făcut pe bogatul, | A făcut şi pe săracul. — De aceia să -nu zicem: Urât tată l-a făcut (sau a avut), — Şi, . După ce e prost îl chiamă şi Vladu — Şi, După ce e urât bei şi tutun. —Şi, - - Parcă e lovit “peste obraz cu leuca. — Şi, | Ina băgat mamă-sa în ladă şi: l-a mâncat. moliile, — Că adesea, | “ Mai multă înțelepciune giseşti în feţele cele urâte de cât in cele fru- i , SI - [moase — De aceia, Nn te vitan pocitura-i, . " Ci vezi ce iese din sura-i: — Dar, 
Unde e minte mpltă e şi nebunie multă, 

  

Povestea vorbii. A 

Au plecat odată unii să peţească, a Ş'au mers la o fată ca să Oaprivească ! Dacă se uitară ci în bătătură 
Şi po fatăn spate dacă o văzură, Fără să vorbesscă cu toţi împreună - = Năvălind d'odată i-au dat ziua bună. | - Fata, fără veste văzându-i grămadă Cu 'necaz în sine, zise ?n vânt cu sfadă: - — 0 fimar pustie casa fără toacă. 

ki o întrebară:: — Maicii-ta ce face? Fata le răspunse: — Şade'n dos şi tace Şi din două rele face una bună, 
. . . 1. 

. . 
— Dar tati-tiu unde-i? — Sa dus ca să vie_ — Vine curând caro? — Eu: nu ştiu, el ştie! De va da da dreptul o să zăboveasci, ,- De va. da docolul ?ngrab o să soseasuii:” — Dar lelea-ta unde-i? Ea rispunse iară:. — Işi plângen cămară râsul Wastă vară, ; , Auzind acestea ceia co venise, » ” Fără si”nţeleagă fata co le zise, - Pe muma-i cătând-o de dânsa dădură, Stând cârpind supt umbră la o. vechitură. | Ii dau bună ziua, îi spun pentru fată, “Cum că la răspunsuri lo fură ciudată, .' _ Şi ci nu putură vorba-i să'nțeleagă, Ce răspuns le dete. nu pot să-i aleagă. Muma ci răspunse: — O ştiu, aşa face, -: Ei tot cam în pilde si vorbească-i place. Nea cei ci.0 rugară să le tălmicească: | IEI Vorbele copilei ce-o să 'nchipuiasci? 

4
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Muma fetii zise: — Dacă vă mirare, De a vi le spune nu e lucru mare... ! Casa fără toacă, copila ce zise 
E că n'avem câine, care trebuise 
Si latre, să, spuie din poartă, d'afară, Să ne deă de ştire că, străini intrară, De tatăl său iară, v'a zis că pe semne "Fiindcă dus este cu carul "la. lemne, Şi d'o da de-a dreptul, o un noroi mare, Ş'o si zăbovească aci, prin urmare, 
lar ocolind drumul, atuncea se ştie, ” Că n'are zăbavă, curând o să vie, 
Ceia ce vă zise de soru-sa, iară, 
Că-şi plânge n ciimară râsul Vastă vară, e I că, ca mireasă din râs şi din slume Se pomeni groasă, ca toate din lume, | acum vrând să nască, că i-a sosit ceasul, “Plânge şi se vaită şi îşi suflă nasul, ! De vorba iar care va zis pentru mine, Mi căznesc aicea, precum vedeţi bine, Din aceste două cămăși rupte, rele, „Să fae una bună, doi putea, din ele. Aşa dar acelor din aste cuvinte 

„Mult le plăct fata că este cu minte! Și fără zăbavă îi şi pomenită,” 
Cum că ei pe dânsa s*o ceară veniră, 
Atunci muma fetii lucru din mâini lasă, Si le facă cinste îi pofteşte'n casă. 
Apoi şi indată pe fată o mână, 
Cum e obiceiul, să sărute mâna. | 
Mergând dar copila, pe loc cum -se pleacă, Să sărute mâna, mătănii să facă, 
“Un'ee deodată sună, din greşală, - 
Din care îndată cşi miroseală. 
Muma-i de ruşine'ngrab scoțând şervete . Tutulor prin mână câte “unul det, 

- Zicând: — Iertaţi oameni, reşeala, ficuti „ Ponos nu. ne puneţi, facâ-ţi-o tăcută. 
Fata stând de. faţă Şaceasta cum vede - u o supiărare pe loc se repede,.. - Le zmulge din mână gervetele toate Şi fără să-i pese, aste vorbe scoate: 
— E! vonii vă-i lesne ci gata” vă vine, 
Dar ia să mă 'mtrebe cinevaş pe mine, Cite greşeli d'astea, mari şi mititele, Am scăpat eu până le ţesui pe ele! 
Eşind “ei pe poartă, cum lezaluăt-darul, Sa 'ntâlnit'cu tat-său ce vencă cu carul, „| Şi îi povestiră din fir până'n aţă
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- Pentru ce veniră ei de dimineaţă. 

"Şi acuma are lasinimă durere. — Şi . . | 

JI 

EL văzând în june co prostie zace, 
Nu-şi mai spuse gândul, să zică nu-i place, 
Ci'ncepi de fată mulţe si vorbească. 
Şi rele şi „pune, vrând ca să-i gonească, — Zicână: 
Nu crez c'o fi Stana noastră | 
Cum o cereţi dumneavoastră. — Că. ) 
Umblă noaptea ca liliecii. — Şi, i 
E nebună, lunatică, — o 

"Umblă ca o zănațică, — Si. 
De rea, câmpii nu 0 *ncap, 

" Îşi ia poalele în cap. — Tar lelea- sa,. 
A mâncat astă vară prea multi miere , 

ri se jucă între fete 
Sastăzi şade ?'ntre neveste. — Ci . 
A fost la mure odată - | | 
Sa venit cu rochia spartă. — Şi 
Acum plânge în cămară a 
Râăsul ei de astă vară. — Că, 
A poftit la ardei prăjit „. 
Şi negustând s'a stăpânit. — Insă despre dumnear. mstră, 
Do gata toate sunt gata . 
Numai nu voieşte fata. — Se vede că, | 
Nu i-a venit ceasul poate, ! ! ă 
Dar se fac prea losne toate. —.Că, 

„Vaca răstoarnă găleata după ce o umple cu u lapte. — Iar, 
Dacă o fi de la Dumnezeu | 
Şi-o vrea fata şi muma, voi şi cu. — Că, Se 
Nu e pentru cine se gătoşte ” 
Ci pentru cine se nimereşte. —. De aceia, 
Decât în faţa arii, mai bine în capul locului. — Că, , 
Decât să porţi pe omul cu vorba, spune-i mai bine că nu 'se poate 
Albă, neagră asta e, cum se vede. — Şi [ — Sana 
Cui voi plăce si mă ia, cui nu, să mă lase. — Adică 
Bate samarul să priceapă : măgarul. — Şi, 
Intâi să se gândească şi apoi “să o croiască. — Să p'ajungă treaba, 
Singur cu paraua să-mi găsesc beleaua. — Şi să se plângă: 
Casa mi-o în trei păreţi şi cu uşa prin pod. — Şi E ' 
Să se facă de poreste'n tarii, şi din om ne- om. 

Povestea i ăluia O 
  

Un tânăr, voinic. în vârstă, în anii întlicăraţi, 
„“Când mergeâ la adunare între oameni iusurați.. | 

Şi când le da bună ziua, ci de mult ce le plăecă. 
— Ip mulţumin, împărate, toţi darândul îi zicea ; 
«unele nensurat, e cu un împărat» — Că -
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"Umblă cu floarea, la urechi. — Şi, Da Da 
„_N'are copii să-i: plângă de foame. — Şi; . a 
N'are. căţel, n'are purcel. | 
Aşa tânărul se "'nsoară, după cum-şi trebuia, . . 
Şi o nevastă prea bună, soţie în casă-şi ia. 
După aceia el iarăş mergând între adunaţi , 
Şi dându-le buni ziua, răspunde cei insuraţi:.. e 
—" Îţi mulţumim dumitale. om ca oamenii de.rând .. a, 
Pus în' catastihul nostru ca însurat decurând. — Că âşa zic şi astăzi 

| | E (la insuraţi =. + 
— Bşti in catastihul nostru. — ŞI, a 
Te-am scris în rândul bărbaţilor, 
Te-a strâns în chingi bietele opinci. — Şi. - IEI 
i “sa scurtat potecile. — Că, Ia E 
Co ai vânat ai prins. — Şi, ae 
Ai dat un ban să te prinzi in danţ a 
Şi nn poţi scăpă să dai un -sfanţ, E 
Tânărul dar, mulţumirea văzând că i-a micşorat, 
Părându-i rău pân' la suflet, se căi că s'a însurat, 
Din împărat om să-l facă derând cu alţi nu-i veni, | 
Şi cu vină, fără vină, mergând nevasta'şi“woni. 
Apoi iar, ca pân'acuma, ducându-se "ntre bărbaţi . . ., 
Şi dându-le bună ziua, i-au răspuns cei însuraţi: —- 
— Îți mulţumim dumitale din om neom ajuns. 
“Care pe dânsul aceasta ca săgeată l-a înpuns; 
A cunoscut că pe talpă putredă a fost călcat 
Şi ducându-se îndată cu nevasta 's'â 'mpicat. — Că el, - 
A judecat numai faţa, iar nu şi inima. — Aşa dar, fătul meu! 
Am vorbit şi verzi şi uscate. — Dar insă, a 
Sa vorbit ce e do vorbit. — Eu sânt acum bătrân, - 
"An scuipam în iarbă . 
„Şi estimp în barbă. — Şi, 
“Când este luna veche - 
Nu auz de o ureche. — Şi, , ti 
“Când esto lună nouă Ra a 
Nu auz de amândouă. — Şi, aia , 

s Uit imbucătura DI 
De la mână pân'.la guri. — Cum am zice: - 
“Am venit în doaga copilăriei. <- Şi, i 
Umblă cu coliva în piept. — Şi, a 
Ca mâne o să-mi mănânci coliva. —, Şi, i 
Aştept în tot racul A o 
“Ca mortul colacul. —.Do aceoa: zice :. o „ 
Dacă incepe să iasă: barba" fiului tău, tu arde pe a ta. — Şi tu dar, 
Nu eşti copil fără dinţi, - - 
Să te ia omul de minţi. — Ci, - | 
Eşti om în toată firea. — Îţi zice incă, - Na | , 

- Însoară-te până nu'ţi trece vremea. —. Că. - 
"Toată pasărea îşi are odihna în cuibul. ei..— Şi de vrei să trăeşti bino. 

, - , Di , 

“ ,
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Totdauna la colţ de țară să-ţi faci casă Şi să-ţi alegi loc la mijloe de masă. — Că almintrelea, “Unul te lasă de ostenit - - Şi altul to ia de odihnit. — Zicând: Până vei odihni să ardicăm la gard. — Nu căută că, - > Nu vine vorba la cădelniţă., — Ci, -- S'o lovi, nu s'o lovi, -iacă el biet ţi-o vorbi. — Insă, 

. .. 

:Omul şade Vângă un gărd şi tot mătură împrejur. — Dar, Să venim iar la vorba noastră. :— "Ta: vezi bine că, Unul trage să moară - . - 
Ş'altul joacă, se însoară, — Dar, . 
Insurătoarea : de tânăr, e ca gustarea de dimineaţă. —- Şi „Mâncarea de dimineaţă e ca ?nsuriătoarea de tânăr, — Ce e întâi; nu e pe urmă. — Cum-a zis unul: Dacă aduci întâi tereiul, E Pe urmii aduci de surdă p Oaspetelui ou şi urdă. — Atunei 'vine vorba, „După ce nu &rau tineri o 
Se logodiră şi Vineri. — Şi, 
După ce. toate 's în cercuri (în învârteli), Şi nunta o avem Miercuri, — Şi, . Toate lucrurile ne sunt pe dos. — Că. Unul gustă, zice: dulce ; altul gustă, zice : acru! 

N 
. Ă Ă 

Povestea ăluia 

“Povestesc că unui nevasta, murind 
Şi plin de 'ntristare viiduv rămâind, 
Se însură iarăş ca un om sărac, | 
Socotind la jalea-i să-şi păsească leac : 

” Luă o feticăi care îi pliicu 
Şi ca: cu întâia casă îşi făcu: 

, Fi trăiau prea binc, că ea îl iubea, 
Şi el pentru dânsa prea. mult se robea ; De cât despre alte câte îi făcea - De-l mulțumea una, alta nu-i pliicea ; 

Că, 

Mai cu seamă lapte dulce când mânecă , 
De lac, nici-o dati el nu se *mpică, 
Ci oftând adesea în sunet vorbea : 
— Nu ştiu răposata ce fel îl fierbea, 

> Că de când, sărmana. o am îngropat "* Lapte fiert o dată cu gust n'am mâncat! Biata lui novastă, astfel de cuvânt 
Auzinid adesea răisunând în vânt, „..  So:miră săraca, cu ce îngrijiri ' 

„ S&-L fiarbă mai bine s'aibă mulţumiri ! . 
Spăli, trecă vasul, punea, îl fierbea, - 

Y
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Păzind să n'afume şi "n foc sii nu dea; 
Dar geaba, bărbatu-i, la gust nu-i venea, 
Tot pe răposata, oftând pomenca.  * 
Aşa dar, nevasta văzând şi' vizând | 

„Că pe plac nu-i este or şi cum făcând, 7. n. „In cele din urmă îl puse pe foc: a 
ȘI-L năpusti'n vatră, ne'pgrijind de loc. - 

„Laptele dar'singur fierbând l-a uitat, 
Dacă-] biti: fumul şi în foe a dat, - 
Turnând îi aduce, 'şi e]. cum sorbi PE Plin de mulţumire către ea vorbi: 

LI — Ah! draga incă! astăzi m'ai îndatorat | Cu laptele, dulee, de când te-am luat, 
i Cănite întocma acest sust avea - 

- Biata răposata 'orcând îl fierbea. ' , 
Dar, cum făcuși, dragă ? ce ai unelit? 
Şi aşa de bine astizi l-ai brodit? 

” Vezi dar ţine minte tot aşa să-l faci 
Apoi totdauna să ştii să mi'mpaci. | 
Auzind nevasta zicându-i astfel: - . oz 
— Apoi, bărbăţele, zice către el, - , Tu. după părerea-mi am greşit acum, . > Că nu purtai grijă st nu ţi-l afum, i Fiind-eă- cu treaba- pe foc l-am uitat, a 
Şi gustând în urmă îl văz afumat: | 
Ba îmi cră încă că o sii mă cerţi. * N, 
Şi vream de greşală să cer si mă ierţi. , Bărbatu-i 'răspunse : — Nu ştiu ce-ai făcut. Dai De cât ştiu atâta că azi mi-a plăcut; ” Şi :cu aste, vorbe. mă faci nătăritu | , „ Că la ce. mi-e gustul să zici că e rău; - | Nu voi nici odată să m'aibi de nebun, pa "Ci ce zic că-mi place, zi şi tu: e bun, 
Şi nu-mi spune mic c'ai făcut greşeli, 
Că cu aşa vorbe nu poţi să mi'nşeli: 
Gându-ţi nici o dată nu l-oiu sfinți eu, - Pa - Ca să nu-mi fierbi lapte după chicful meu; 
Aşa îl voiu tocma cum fuse acum, 
Şi curs în foe fie, şi cum zici, cu fum. 
Biata lui nevastă pe loc o sfecli, - - Gândind că cu pumnii o va ntvăli: > * De cât cn tăcerea care o fe 

> „Ti aduse ?stare şi el de tăcu. — Zicând: a Lasă să ningă, să plouă, numai vreme rea să nu se facă, --- Dar E Pi | N "ta, copilul meu, Să-ţi iei nevastă de casă, - - a "Nici. urită, nici frumoasă. — Că, . Ia : Nu o.să o'pni cadritn--porete. -—— Nici, | Nu o să o atârni cercel la ureche. — Nici, e. pi / 

2
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“Nu o să o scoţi in târg de vânzare, — Ci, 
Să-ţi iei nevastă de potriva ta — Precum am mat zis adică: 

Cum.e sacul şi poticul. — Şi, . 

Cum e tingirea şi capacul. — Că, - - E Lu | 

Ce nu-ţi este de potrivă -- - i o 

îţi va fi tot împotrivă. — Nici, a E 7 

După gustul altora să nu-ţi alegi nici materie nici nevastă. — Ci, 

E destul să-ţi placă ţie. — ar nu ca acela, | i 

În. hatârul dumneavoastră . | 

Jacă m'arune po fereastră. -— Ca ţiganul caro: - 
- În hatârul prietenului său s'a spânzurat. — Cumia zis unul: 

Ci a greşit eroitorul, i . 

Sa spânzuraț spoitorul. — Ci -tu, 
Eşti stăpân pe capul tău, 
Or pe bine or pe rău. — Că; | 
Voia este'la tine 
Casă faci cum îţi e bine. — Cum zice vorba: 

Mie nici nu-mi intră în pungă nici- nu-mi iese, — Eu ştiu că, 

__ Silita căsătorie e frigură de livie. — Numai, . - 

Nu face din capul tău calendar. — Şi când vrei să te /nsori, 

De eşti viţă de ios să nu iei neam de sus, ca să nu-ţi zică:. 

. 

EN 7 | .. seoal tu, să şez eu. — ŞI, ! 

De n'ai bani nu luă cu zestre, ca să nu-ţi zică:.— Taci tu să 

o . „vorbesc eu, — Şi, 

a-ţi nevastă săracă ca să-ţi zică: Fă ce ştii tu. — Şi atunci, 

'Prăiţi ca în sân de rai. 

Povestea ăluia 

N 

Ferice şi iar. ferice! Grija-i e numai să-şi facă 
O ie de ori poţi zice, „-  Orânduita lui clacă, 
De viaţa ţărănească o Săeşi dâa dijma cuvenită 
“Care este prea firească ; "Şi să-şi cumpere vro sită, 
EI într'adevăr trăieşte, = „* Dacă le-a făcut aceste, - | 

Ci orcum se,mulţumeşte.. . , Lumea seninati-i este, 
E! pe lângă de mâncare „. Faţa i se luminează - - , 
Şi haină simplă de are, _u . Cântă şi se desfătează, 

Îşi face pre: pământ raiul, . Umbli sinătos ca fierul, 

Nimenea nu-i are traiul. . i Nucl înfiorează. gerul, - 

„EL n'are grije în lume | - Pe viscol, pe vânt,-pe ploae 
„SA grămidească banii sume. . Nu simte nici o nevoie. 
Or vre un lux. să 'mplineasci Se. îngraşe mâncând ceapă 
Şi vro modă să'şi croiască. Şi se îmbată bând apă. 
La mult iar ca să câştige EL când vrea să-şi ia soţie, 

- Nici o dată nu se 'nfige, „Nu caută bogăţie, -  :--:: 
Şi pe cât s'agonisească * Ci de vrednicie 'ntreabă  :.-. 
Dajdia ca să-şi plătească , -. * Cum şi săfie de treabă; -
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; Dacă o aduce ?n casă „: Navem cu ce luă pâine,. 
Apoi de haine nu-i pasă, .. Ne îmbriăcăm în mătase, 
Ea peste tot. îl îmbracă Facem, mobile în -case. . 
Ingrijind şi ei- să-şi facă; : Croim mode pesto mode, 

- Yarna toarce, coase, ţese. " Tar sărăcia no roade. 
Vara cu cl la câmp iese. - N'avem la nimic măsuri, 

n dânsul şi ea munceşte. - Nici la haine, nici la gură. 
La toate îl însoţeşte. _ Mica-ne agoniseală 

i Copil dacă dobândeşte O întrece cheltuiala, ! 
"Cu lueru m mână îl creşte, Un ban pe'zi de ne vine 

„Il leagină cu piciorul - „ Cheltuim einci şi mai bine 
"Şi din brâu toarce fuiorul, „Pe unde nu se ajunge. 

Cu o mână îi dă ţâţi,  — Ştim şi cu vorbea unge, 
Cu alta focul aţâţă. „Ne facem la mulţi'drum neted - 
Când vine bărbatu'n -casă "Şi luiim orce în credet, 

: Şi fiertura e pe masă, - Facem datorii grimadă.. 
| Şed, mănâncă cu gust mare, - Şi no "mbrăcăm de paradă. 
| Fără nici o supărare; : „Nu na 'cătăm neaverii 
| Fi de nimie nu se ceartă Ci ne îmbrăciim ca boerii, 

Cred uhui alt şi se iartă. . Carii or cum să le placă 
Se înţeleg în cuvinte, LE dă mâna ca să-şi facă. 
Se unese în duh şi'n minte Or cât.să dea le ajunge - 
Voia unui alt nu-şi strică Şi le rămane şi n pungă, - 

„Cu *mpotrivire să-şi zică, „Nu-şi scurg ca cel ce nu poate “Iubirea 'ntre ei domneşte,. , Buzunăraşele toate, 
"Şi fericirea străluceşte ; + Cum” ne-i proverbul dovadă; - 

Iată întradevăr viaţă, - Ce-e pe noi şi în ladă, - ” Şi 'nsoţire cu dulceaţă. * „+ „Când. umblăm după 'nsurare,” 
ar noi orăşeni născuţi __ Căutăm cu zestre mare, 

"Şi civilizaţi crescuţi, - Gândind c'o să ne ajungă 
Ce mâncăm nu no hrăneşte, Zestrea spre trai vreme lungă. . : Ce bem:nu ne foloseşte, Şi ea d'ar fi eât de multă > Căldura ne bolniiveşte, “ - - O cheltuim chiar la nuntă, 

-* Frigul cel mie ne răceşte, * - -: Cumpărând lucruri galante 
Umbletul ne oboseşte, Ca şi cei de trepte 'nalte 
Şederea: ne moleşeşte ; „.* - 'Toemim pe loe jupânese - 

“Or cum neted nu ne. vine. . Slugi, slujnici, bucătărese,: 
De or şi ce nu ne-i bine, “Şi nu lăsăm pe stăpâna 

+ In zadăr suntem pe lume,  : La nimic să puie mâna. 
„Trăim numai cu un nume,.: : = Punem alte-s'o gătească. . . -- „- Fel de patinii: ne'mpresoari, S'o 'mbrace, s'o păpuşească, „Şi mii de griji ne omoară. „Tar e alt să nu lucreze, - 

Nimic nu ne mulţumeşte, -. „De cât să se oglindeze. 
Luxul pe toţi. stipâneşte,: * „După ce o gitim bine 
'Trăind în filotimie . a Şi droşea de birje vine, + Dăm eu neiconomie; , Pleacă după vizitare 
Când ne vedem cu parale - :  Galantă cu înfocare, 

1 Azi mâncăm zaharicale, -  ': De nu ştii ca ce persoană, 
Şi când ne ciutăm mâine, Ce doamnă şi ce: cocoană!



155 ANTON PANN 
  

-„Şi.ea ?n orce să so suie - „Pe cutare,'şi cutare, , | ai Şi oreo haine si puio Că nu e vre o neroadă, " “Tot o euhoaşte orcare, .. Ci vede cum e la modă, * A “Că e de treapta cutare, In zadar ci îi vei spune. Şi nu-i adaogă cinstea Aste ş'aste nu sunt bune. Droşea şi imbriicămintea, „.- Ca luat ea hine seama Pe jos iar cum o să: meargi „Că aşa făcea şi mama, ! - Cu haina podul să şteargă ? - Şi cu tata trăgea danţuri "“Găci jurnalele de mode, A Ca să numere la sfanţuri. „Sunt lungi, la spate cu coade Deci fiind ea învățată A se târi sunt croite, : Săi trăiască răsfăţată, „Pentru trăsuri potrivite: “În belşug şi veselie "Aşa dar cu trăsuri toate, „ 'altele-fără să ştie, "Că în alt chipinu se poate. Când 'ajungem în rea stare E! bine, dar vezi că iacă " Şi în vre o scăpătare, Pungă din zi în zi seacă, . * * "ŞI Slujnicilo din casă ” Şi mergând din sus la vale Negonite fug, din casă, | Rămânem iuft de parale, -,. Atunci numai cu neveste “Că banul, cum vedem bine, Vai şi amar de noi este! Asudăm până 'ne.vine, . - Că ea nu ştie să toarcă. Cam cu greu 'se dobândeşte : Rute nu poate să stoarcă, „Şi uşor sw cheltueşte . Bucate nu ştie face, * Dar d'astea nu va să ştie Vase să spele nu-i place, “ Iubita noastră soţie, a Copilul nu ştie creşte, "Copil dacă dobândeşte, * Decât stă şi so jeleşte: Şi o doică-i trebueşte, — Vai de ea,.nenorocită! "Că ea ce fel. o să-l crească, - : Arsă, friptă şi pârlită „Haina cu el să-şi mânjească, - - Că i-a fost triştile sparte Şi mai vârtos cum să lase Şi n'avut de bărbat parte! Jurnalele de mătase, * . D'alde acestă şi alte e Şi corsetul ce: o Strânge -- Inşiră cu glasuri 'nalte, „Să-i scoată în obraz sânge! Zi şi noapte nu mai tace, Şi mijlocul să-i subţie .  î Un minut nu gustăm pace. Mai. delicată să fie. | - Apoi iată ortişanul.. -: "Şi cum si şeaziăi în cast Cum olticează sirmanul! . - La petreceri să nu xasă ?,, lar cumva de îi dă mâna, : 'Copilul în casă o leagă.  Șiîi cam sgârceşte vâna, . "Tocmai când i-e lumea dragi” Nefăcându-i pe plăcere, Şi când inima îi cere . ; Orce după cum ca cere, .- .- Să guste orce plăcere; ! "Atuncea, ea olticează o "Că de se căsătoreşte .. Şi zilele îşi scurteazi, „Nu se şi ciilugăreşte Î De aceoa dar voi zice: De la cluburi să lipsească . "Ferice şi iar ferice! “Să şeazi să jinduiască, De viaţa ţărănească, Şi mai vârtos pildă are, : De şi-i zicem mojicească, 
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“Despre-neunire şi neînțelegere  -: 
, 

Boii uniţi. la păşune 
„Lupul nu-i poate răpune.— Şi, . 
O nuia in mână lesne se 'ncovoaie, - 
Dar când sunt mai multe se frâng anevoe. — Şi, 
Oaia retrasă din turmă 
Lupii o iau după urmă. —— 
Vai de acea însoţire: 

Şi, 

Unde nu este unire! — Că, Ne - 
Na poate fi 'nălbitorul 
Tovarăş cu văpsitorul. —.Nici care, 

„Ca s'o 'negrească din albi, ŞI nimica nu-i sporăşte. — Şi, Ca şi mâini albe să aibi— Şi A joacă cu vielenie 
De ya fi să nu voiască 
Muierea să pliimădească, 
Şade cerne până mâine 

In ciur fără văcălie., — Zicând: 
— O amărâţii de.noi a 
Nu ne unim amândoi! — Că, Şi tot nu frământă pâine, — Şi, Eu zic tunsă şi el rasă, e 

Se munceşte s'amiărăşte 

„Eu strig în cât capul mi s 
Şi bărbatu "n lene abia mori 
Nu ne putem înţelege, 

"Un fel nu ni so alege. — Altul, 
M'a înzăbălat muierea 

| Nu ştiu la ce o să iasă. — Şi, 

e descleeşte 
măeşte. — Unul-zice : : 

„Şi mă joacă cum i-e vretea, — ŞI, 
Mi fierbe în oală. seacă, „ 
Zi, noaptea nu va să tacă; 
Mi ciocăneşte ca covaciul 
Şi ca ghionoaia copaciul. — Când so necăjeşte, 
Strigă şi ţipă ca din gură 

— 01! 

> 

de şarpe, 
De mă iau fiori din creştet până'n talpe. — Şi, 
Zbiară tocmai ca o proastă, Ă - 

— Doamne ia-mi moartea," 
; Nu pot scăpă de el ca de 
: “Ci “mai zi, zice-ţi-ar popa la cap. — Şi ori unde: mă duc: - 
* Se ţine după mine (n'ar. fi 
“Intocmai ca dracul după e 
Sa lipit de mine ca scaiul 
De prea mult ce mă iubeş 
Ca cocoşul mă chiorăşte. 

; Parcă-i pune sula "n coastă. — Blostemând: 
şi zilele bărbatului meu. — Că, 
dracul. — Şi eu nu-i zic decât: 

să mai zică) . - 
opilul mic. 
de câine, — 

to - 
. 

Mă chiorişte pareii vrea. să mă impuşte. — Cum zice vorba: 
Nici nu te lasă să te prăp ădeşti, . 
Nici nu te lasi ca toţi să trăești. — Că, 
M'a îmbătrânit, mi-a scos 

" Şade tot abanos, ţapiin şi 
peri albi. — Şi ea, 
vârtos. — Că, 

i Dracul cât trăeşte nu îmbătrâneşte. — Şi, 4 

7 

. Drac 

Y 

mort n'a văzut nimensa vrodati. — Se vede că, - 

N



( 
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Are nouă suflete ca pisica. — dar mie, e  -..: 
Ziua. şi noaptea imi roagă moartea. — Iacă, 
Nişte lg "amărite,! - 
Necăjite 'şi târite. — Dar într'o zi. 
Eră să lepede-poteoavele. — Şi- 
Ia avut Dumnezeu de ştire, 
Şi puțintică norocire, — Că, 
A-zis hopa şi a, sărit groapa, 
Dar de mult eră să-i cânte popa. — ŞI, 
A dat mâna cu moartea. — Dar. 
N'a dat zapis la Dumnezeu. — Eu stiu însă, 
Dacă moare nevasta, mea se duce lumea jumătate. 
“Dacă mor şi cu se isprăveşte, lumea, —'De aceia, 
Rabdă inimă - i si taci, că n'ai altă”ce ”să-fatii 

IT 

, . Povestea cântecului 

O răbdare sfântă, baz mântuitor, 
Liman de scăpare tu eşti tutulor! 
"Din copilărie tu mă *mbriiţişaşi, : 

- La toată nevoia lupta-ţi protejaşi. 
Dor ce 'mprejurare ti mă izbăvişi - 
Ş'or ce veninare tu mi-o îndulzişi - 
Multele-mi necazuri a ţi le descri 
Îţi sunt cunoscute, nu mă părăsi. 
Tu şi la *nsurarea-mi cu mine venişi 
Şi multele baluri mi le stivilişi. 
Râuri de necazuri, ce vrea a mă "'necă. 

„Le puseşi hotare a nu mă călcă! 
Furtuni când biături mă adăpostişi, 
Vrăjmaşi se scoulară şi îi risipişiș 
Mai trimes cu gându'mn veacu bătrânese 
Ca să-l iau de pildă, să mă răcorese: 
Mi-ai pus ge icoană pe câţi te-au urmat, 

- Câţi to 'mbrăţişară şi au triumfat: 
Scorpii, şerpi, balauri ei au biruit, 
'Tu le-ai dat putere şi s'au izbăvit, 
Răbdare! Riibdare! zid sprijinitor, 
Imi cunoşti consoarta, vezi că îmi dă chin, 
Vino şi mă scapă de cumplit suspin, 
Nu'mi zugrăvi plata, desfătări cereşti, 
Nu pot să mai suler zile tiraneşti. 
Pentru ne "'nţelegeri amărit trăesc, 
Ah! viaţa-mi scurtă rău o cheltuese! 
Vozi daci se poate stavilă să pui, * 
Să-mi ridici nevoia, că 'ndreptare nu-i! 
Soarta- -mi împilează viaţa'la pământ,
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"Nam trai, n'am odihnă n'am mici crezământ,. 0. n O răbdare sfântă! dă-mi a imita - E SIRE Şa luă de: pildă chiar numirea ta. A | | . Selomoane drepte, ţu pilda ne-ai scris, . IE Ia * "Tu. eu ?nțelepeiunea ai cântat Şi-ai zis: pn ai Leii şi-balaurii tot se -imblânzesc, N a ae 3. .- Tan de mvăţătură, se domestice, _„: Ra „a iar a'relii boală n'are nici un leac, DI aie „a N'are îmblânzire ea e crudă "n veac, e pi „__-.Ca vierme ce roade pomi verzi! şi copaci, ii _ "Ca rugina fierul. şi n'ai co să-i faci; -: Să . „1. - De consoartă bună 'câţi sunt norociţi, --. o Le sunt cununi scumpe, viez? liniştiţi.. ae: E a „Eroi 1) răbdare, dă-mi un bun răspuns ” AR - "Nu-mi curmă viaţa, vezi, cum am ajuns? i „Na mai am putere, viața-mi nu-mi răpi. -. Pa a "Şi petee de petec nu mi-o tot cârpi, 

    

Care soarta "mparte. la toţi pre pământ, si. „1 "Ştie ce eonsoartă e pe capul meu, . Da aaa 1. Care îmi răspunde ca un Dumnezeu: zu „n Prin răbdare, zice; vă veţi mântui, E 2 “Despre câte rele vă veţi bântui. i , = Wing dar; Răbdare, vino, nu mcotă, 0: Dia „Vino că prin tine voi înaintă, - .: E aa pi “Prista: mea. viaţă tu o Sprijineşti, -. * Dea : - De orice ispite tu mă mântueşti, Du Amil-ai fost.şi şeoală, tu în văţător, E „ Te-am avut în patimi ca uni. protector. | „ „Ale tale“ sfaturi "mi-au fost do folos, > Micai dat mângâiere'n timpul dureros, 
--" "Ta pe câţi: ta-aseultă aşa-i îmbunezi, .. e Le dai cereşti daruri şi-i încununezi, - „în > Nin flori împletite ce so veştejese . E Şi putrezitoare, lucru pământesc, - „- - 

„..-- Ci de. raze Sfinte luminând - mereu, 
îs Drept răsplată bună de la Dumnezeu. : E O maică Răbdare! na mă părăsi, : A pată .* Tu îmi eşti sperarea' sprijin a-mi găsi, 

„Sunt bperit atuncea când mă vei lăsă, DIR „Pii-mi mie razii şi nu-imi va păsă, d 
„Voi să mor 'cu tine; sti mă "ncununez, ii „is - Cu tine?n braţ viaţă-mi. voi să încetez. — Aşa e. omul,. -. 

  

    

„EI de- boală pătimeşte. AS + Şitp'alţii de: leac''sfătuieşte, — Insă, 

  

Găina întrun loc cotcorogeşte ae e Sint alt log oul: se găseşte. — Şi,. a 
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i Anton. Panii. Vol. 1: dai “ p _ ia 
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Ştie cel puternic cât dW'amărit sunt,  -.. e,
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EI întrun fel o urscu * ' aia 
Salt fel eşi la vopsea. — Cei, e 
Urşii c'ursul ursiresc 
În daăţuri nu 'se lovesc, — Vorba e că 
«Foci cu tichia chelului 
Ajungi şi tw'n felul lui, ! - 
Cu cel ales, ales vei fi, ŞI cu cel îndarătnic te vei îndărătaiei. 
Da e „(Psalm David). 

i Proverburi turceşti e 

PI Ceea ce semoni, seceri, -teca ce faci găseşti. 
Picând, picând, baltă se face. . , 
Cine se mândreşte, 'râmâne scăpitat,. rc 
Din lucru de nu-ţi prisoseşte, din dinţi mai opreşte. 
Cins întreabă, munţii sare. , 
Cine este liniştit se odihneşte. 
Puţin sapă, neted sapă, după starea “i sapă. 
Puţini milostenie de multe nevoi scapă. 
Cererea chiorului ce este? (Doi.ochi, je . 
Capul fără de griji ca bostanul' creşte. _ - 
Limba fără oase, oase-sfărană:-— 
Din aguridă miere se. face. — Cu ce? — Cu răbdarea. ARE 
Răbdarea e mântuire. 
Pâine cu sare e gata mâncare: 
Oaspetele nu mănâncă 'co gândeşte, ci mănâncă ce găseste. 
De n'ai treabă fă-te martor, de ai bani- fi-te chezaş. 
Din frunza de dud atlas se face. . 
„Oţetul de geaba e mai dulce. de cât mierea. . ae | 
“Boului coarne, pasării aripi povară nu sunt. | i e 
Câine pe câine nu mănâncă. —— . ” 
Nu călcă şarpele care doarme. 7, 
„Cine -nu-şi poate citi scrisoarea lui, măgarului se aseamănă, + 
"Doi cârmaci o corabie o îneacă, 
Cine bea în cinste or în dator, se îmbată de. două sri; - | 
Cine scuipă în vânt, în obrazul său scuipă. . - 
Vrăşmaşul înţelept e mai bun de! cât prietenul fără minte. 
Carnea şi pielea omului nu sunt bune de nimic. 
Celuia ce înţologe: un ţânţar ii e trâmbiţă, celuia ce nu în- 

[ţelege : tobe, surle, sunt puţine. - 
La măseaua care doare, limba atingo (totdeauna). 

  

1): Ta căiţia de la 1853: Provetburi “Turceşte cu Româneşte urimvuză 
următorul paranatez: «Să se ştie că la cele-multe vorbe Turcii tonul îi 
au la sfârşit, —— după care se publică, pararel, testul turcese cu cel ro-: 
mânesc. "Nu reproducem de cât partea româncasc: ă, . 

4 ,



  

+ 
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“ Pizitele Ti 

  

    ai plăcute 
> WSunt cele mai rar făcute /— 
Săli zic : 
— Mai şezi, că nu şezi pe shimpi 
Ce te grăbeşti ca ?n alţi timpi? . N 

= | — Că, 
Omul dintr'un copaci cade 
Şi vro trei zile tot şade, — ŞI că, 
De iubit ce ne iubim 

Despre vizite sau: cercetăzt— 

Tot la anul -ne *ntâlnim, — Să 
! - [ştii însă 

Astea sunt numai nişte “vorbe, 
[— De vreme ce, 

s 
cu, 

Mai rara vedere. - 
Este mai cu miere, — Şi, 

N Rara întâlnire 
E mai cu iubire. , 

rr 

=== 7 

Povestea vorbii Me 

Soacra unuia intrând 
Pe uşă zâmbi; zicând: 
— Bună ziua, fătul meu! 
la vezi cum te iubesc cu! 
"Că tot des te cercetez! 
Răspunse el: — văz şi crez, 
Dar de vrei, în felul aneu, 
"Ca să te iubesc şi cu, 
Mai rar să mă cercetezi. ! 
Că prea mult mă 'ndatorezi. 

Altul iar trăind rău a zis 
— Soaeră, soacră poamă acră 
De te-ai coace cât te-ai coace 
„Poamă dulce mu te-ai face. — De 

- [aceea dar, 
-” Rărişor să cercetezi 

t 

“Și mai puţintel să şezi. — Să 'n'a- 
[iungă vremea să-ţi zică: 

“A. A căşunat ca baba pe: mormânt; 
Te 

[— Şi, „Parcă l-a țintuit de scaun. — Sau, 
" Parcă-l ţiu în spinare. — Şi, 
Parcă casă, masă, mare. — Şi, 

1 : * s 

Povestea Vorbii 

„4, Nici, o treabă neavând;. ! 

De nu l-aş vedeă parcă aş mai 
' [trăi. — Ca, 

- N'ai să te 'ntorei din pricina 
- - lui. Şi parcă e, 

Vătăşel de mahala, 
A plecat a colinda. —'Zicând că, 
Lupul imprejurul lui nu strică, 

E — şi Şade ca lupu ?n tăspântie. — Şi, 
Unde sunt doi cu el se fac trei. 

. D= Adică: 
Martie din post: nu: lipseşte. — 

- [Il întrebi ; 
—De unde vii ?— D'acast-—Unde 

“te duci? —Acasă, - 
Geaba vii, geaba te duci, ” 
Geaba rupi nişte papuci. 
A plecat prin mahalale, 
Să umble cu haimanale. — Adă- 
i „ Togând “tă, 

Dacă şade el de geaba A 
Gândeşte că toţi n'au treabă.——Şi 
I so urăşte şezând, : * :1 

Y 
.: 
o 

  

  

„Un ţăran mergând odată 'm casa unuia poet. a (Ca ingrijitor al viei Şal livezei cu pomet). 
Şi cu cărţi, hârtii găsindu-l, —- Domnule, ii zice el: Eu mă mir cum totdeauna poţi şedea tot singurel!
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Iar poetul ii răspunse: — Eu sunt singur num'acum,: 
Că cu tine şez de vorbă, insă numai eu ştiu cum, m 

. a Și 
bă Ei 

Vizita sau cercetarea unnia nepedepsit 
Este mare greutate ?n casa celui procopsit. — Sau, 
Numai atunci este singur cel ce este procopsit. 
Când stă de vorbi în casă cu. omul nepedepsit. —. .. | 

[De aceea a zis unul: 
De irate, frate să-mi fii, af | 
“Dar la noi mai rar să vii. — Că, 
Câţi merg mai des să se vază, 
Cinstea li se împuţinează. — Cum a, zis un prost: 
— De câte ori Ja, biseric'am mers 
Popa salcie "mi-a. dat, 
Dacă am inceput să merg mai des, a . 
La mine nu sa uitat. — Fiind-că el, ! 

„. "La biserică a mers -. - 
Prea de multe ori şi des, o 

. Din Florică în Paşticăi. —Că, 
NLi era frică s să nu-l ia sfinţii la goană. . a T 

n - A ” fi 

a „Despre conversații sau petreceri şi glume. 
. - 

Vreme e a.râde, vreme € a plânge. (Eclisiastul). 
"Când se vorbeşte > de_râs,-îu se 6 spune pentru plâns; ” . 

Și —Gânid-se-spârio « de plâns, + nu se vorbeşte de râs. — lar nu, 7 
Ras amestecat cu. plâns. — Cum a zis una:: : 
— Bărbatul meu zace, mort în casă şi mă făcuşi de râsei. — Cu. 

' toate că. 
Moarte fără râs şi nuntă fără plâns, nu se poate. — - Dar încă, 

+  Glumele “nevinovate 
“ Sunt ca sarea în bucate. — Că,- 

- Cu “râsul şi cu glumele .. ME : 
“Se culeg g toamna. pruonele. oc. 

Şir Făziiiu-l. bea zapciul: —.Jar. nu. 
Înima-mi crapă de foc. : 
Şi lui îi arde de joc. — Şi; SI 
Inima mea plânge şi el râde: — Ci e cum am zis:. - 
'Toate îşi au”vremea lor. — Şi -când lumești. ” 
„Glumeşte numai cu” gura, i -. . , 
Clar. pu, şi:eu "mbrâncitura — Că, e i RU 
"Câna” joc > măgari“ "mprGun e 

emul vremea cea bună — Şi i. a: | 
alţi-prieteni” în” lume . a : 

"Ti facem duşmani prin lume, — Că, - 
- Unul ardică la glumă i SD 

  

y 

!
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Ş'altul te mjură de mumă. — Şi atunci, "Şi de_oZglumă dar nu e bună. — In adevăr, Lradunare fine tace , „ Ella nimenea nu place. — Dar şi, Cino BE mercur VăLDest, 
Ella multe-şi-gzeşeşte 3 Insă, Do mălte ori la 'ntrebare _ . (Şi nicerea str are. — De aceea zice un înţelept: — Or zi ceva tăi Bun de cât tăcerea, or taci. — Ca Pân a0aiiă a Votbit;-T0F aCăpa” tuş O vorbi pe. negândite n Şi ieşi cam pe brodite, — Şi, , “Parcă o scoase din buzunar. — Şi N'a deslegat sacul încă | 
Dar să vezi vorbă adâncă, — Tot.ce este, Nu vorbi peste măsură, , a Ci pune-ţi lacăt la gură. — Dintre toate, Vorba de ru mai lesne se crede. — Şi pe urmă, 

Să “nu-ţi zică: 

Dintr'o vorbă iţi aprinzi paie în cap. — Ci e mai bine “să-ţi zică: Este grădină de om, — ŞI, - . De vorba lui nu te Saturi: — De cât Să-ţi zică; | | „Este cam după prânz. — Şi, 
"Are sămânță do -vorbă. — Iar, Ii + Când la, adunare multă - ” “Spui ceva şi nu: tetascultă, 
Dă-lo pace tutulora 7 NE Şi îţi zi că eşti la moni, — Că atunci, Parcă gârâiesc gâştele : . | - Şi sbârnâiese muştele. — Mai vârtos, | Când pornese toţi să vorbească i Ma ” Pareă-i lavră Ovreiască,. 

  

Povesteă vorbii 

  

"Un surd:caprele păzind . Și ce zice neştiind Şi la urbră adormină : - Socoti că l-a 'ntrebat „După ce sa deşteptat< ? De mai are de lucrat Şi imprejur s'a uitat a Şi nasu -'7n sus ardicând. Nici o capră c'a văzut - : Arătă cu el zicând: ' „A crezat că;le-a pierdut. | " — lată mai am paţintel. - A le căută plecând  _- Pân' la. acel copăcel, Şi din loc în loc umblânăd | „Apoi isprăvese, mă duc Ziri p'un plugar cioplină îi D'amiază ceva să imbuc.! Şi la un gard împletind, „Aşa dar el a plecat “So duse a-l întreba -.. Ma Spre unde i-a arătat, « De i le-a vizut sau ba? : : : Socotind că i-ar îi spus EI iarăşi tot surd fiind . „Că p'aci turmaci Sa dus,



A 
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ficând: —- De le voi gtisi - “Toţi, cum ziserăm mai sus, 
Şi tu to “vei folosi, „- Preotul surd fiind iar 
Că e în ele un țap, Şi ce zie ne-având habar. 
Cu cornul drept frânt în cap, "Când la unul ascultă, 

„P'acela îţi făgăduiese Când la altul se uită, - 
Că pe loc ţi-l diărniese, Şi sărind jos după cal 
Deci acel loc ocolină - ! fise: — De e altău, na-l. 
Şi turma în crâng găsind Că lactreaba mea mereâud 
S'a ?'ntors către lucrător, „IL găsii colea păscând, 
Zicând, cu chip zâmbitor: „Si pe el m'am aruncat 
"—Iacă, mă ţiu de cuvânt, Să mă due pân la” ăl sat, 
Ia ţapul cu cornul frânt. _- Deci ei. cum s'o Îi 'nţeles, 
Plugaru cum s'a uitat Nu pot să vă spun ales, 
Ti răspunse supărat: Că cu toţii au plecat 
-— Să ferească Dumnezeu? Ş'au mers Ja zapeiu în sat; 
Nu, nu i-am frânt cornul cu, Să-i împace la un fel, 
Ciobanul îi zise iâr: ! „Că “doar n'o îi surd şi el. 
— "Te necăjeşti în zadar, -„ Zapeiul în acea zi, 
Nu-ţi 'dau altul sănătos, -. Când a vrut a-i auzi, 
Dar p'acosta bucuros. S'a 'ntâmplat a-l nemeri 
Plugaru! ţapu'npingând Când nu-i puteă suferi - 
-Se uită urât zicând: - o Şi vorbă când nu-i plăcea, 
— Mă! o, omule nătânu „Fiind. că cură făcea, 
Cum eram cornul să-i frâna?  ? Că umblase cam zarii 
Când eu nici nu l-am văzut. Și era puţin zaif. 
Nici să mă uit am șezut. Venise atunci la el 

“Fiind acestea acum | Ş'un meşter c'un cojocel 
La marginea unui drum, ŞI se necăjise foc 
Țăd pe o fată trecând - Că nu-l încăpeă de loc. 

Şi la cânepă torcând. „pe Surzii grămadă intrând, 
O opresc, o „chiem pe 'loc, „Fără aşi aşteptă rând. 
O aduc aci 'n mijloc, | 'Toţi de-odată s'au pornit: 
Şi unul şi altul se pun, - „Ji. spun la ce au venit, 
Şi cearta. 'ntre ci îşi spun. De părcă că urlă lupi, : 

“Ea întâmplându:se iar Şi albinele în stupi 
Surdă, ca şi dânşii chiar, -“ Plugarul jură pe sfânt 
„Gândi că o 'ntreb pe ea „Că el cornu nu "i-a frânt; 
Pe cine-i place.să ia, Pa Ciobanul strigă înalt, 
Şi le zise: — De vreţi voi . ; —— Ăst ţapiii dau, nu-i dau altt 
Eu iau pe unul din doi, Fata arătă şi. ea, . 
Apoi fii tu, fie el, .. Că pe unul din doi ia; 
Mie-mi plăcoţi tot un fel. Preotul spuncă de: cal, 
Pe când acestea spunea | Arătându- -şi al său hal, 
Iacă şun popă venea, - - Cum că.el nu l-a furat 
De bătrân se cocoşea Ci numai l-a "ncălecat, 
Şi călare făr'. de şea, „_  Zapeiul privind uimit 
Ei pe loc cum l-au zărit. - : .' La lucru nepomenit, : 
Şi pe dânsul l-au oprit, . ? Find şi supărat foc: 
Şi ca să-i spuie s'au pus De cură şi de cojoc,



Se desbracă “n acel ceas 
Şi zise strâmbând din. na 
— Să n'am parte Văst cojoc, 
(Şi îl aruncă. în foc), " 
Să se prelacă'n cărbuni. 

+ 

ş: 
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: - , ai 

I/aşa “oameni pătimaşi” 
„Poate crede cinevaşi, 
Când îi taie vrun cuvânt 
Şi-i rămâne vorba 'n vânt, = 
Dar ţi-e ciudă foarte mult; 
Când aud şi nu. ascult. 

- Despre iuţeală, mânie şi posăcie —— Pi N Ni | - : * : 

“De nu sunteţi. voi. nebuni! 

E: ic 

+ 

e 

EL chiar singur e stricat 
' Și iar et s'a luminat, —- Şi apoi, 

"Dă şi cu coasa şi cu aresia, — N 
+ Unde o ieşi să iasă, 

u- judecă, 
+! 

. “ ” . Or.că tunsă, or că rasi, — Că, - | Focul când se îătiiipe 
Anetoie se stinge. — Însă, PE Cinezse-iuţeşte; ctirând osteneşte; —- Si, 
Cine să oţeteşte, să bea oţel să-i treacă. -- Cine” co-st-pripeşte-adeseas0. potieneştă, —- 1 Să nu te pripeşti că o sreşeşti. — 'Potdauna, - Măsoară de multe ori şi eroieşte odată. — mă, Sunt. firi_intre-firi_de nu ştii cum să te miri. — Unul, (Sade posae şi tăcuE > a „ Parek_este surd şi mut. | 
Parcă ani fript Ş6rji pe burtă, Parcă i s'au inecat corăbiile, 
Parcă toată lumea îi e datoare: 
Parcă mi-a tors şi nu i-am plătit, _ Vârcă i-a murit curea cu ouă” 'n cuib. E Varcii-tot-ii-plouă-şi-i ninge, 

„Parcă i s'a tăiat leleaua, 
„Parcă i-am luat apa de la moară, 
Parcă i am tiiat iapa de Ja gard, 
Parcă îşi jeleşte părinţii, i, 
Când râde soarele răsare, 
Când se necăjeşte tună şi. fulgeră. 
şi pierde. şi cumpătul şi umbletul, 

va 
d, 

)e aceea, 

. 
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Unul trecând un râu mare când vru carul a'şi.suci, + i Ş , “Ca mtâmplare deod 
EI necăjit stă, 
Îşi dă palme, 

ată rupe oiştea aci. 
se uită,: îluierind: şi Înjurind, 

bate boii, di'n car şi'n toate de rând;
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***  Dup'ateea ca s*o lee, o funie de teiîia + II E , ap, BO 0 , a a « „2+Şi începe să 'o'scuipe so poată cova muia:t . . d 
, Dar din contră şi l'aceasta înjură, se necăjea,. 1. 

.—-:- Că cum vrea el să o moaie scuipatul nu:i ajungea, 2. 
„+ Iar.un om'ee sta, d'o parte şi la dârisul se uita... N 

„îs. Începă. de-el să râzi, zicând: — Vai de mintea ta! 0. 
„în + AMăi omule, dar nebun eşti?... Moaie funia înrâu, 
„i Ce tot-stai şi scuipi din gură când ţi-a. apa'pân! la brâu? „Da, bine ziei, el răspunde, că mai ştiu ce-fac şi eu! 
>» Pareă-mi lipseşte o doagă acum. la necazul meu; .: - 

  

PR . - : Pi . a. . ” ana . i îi , a i . . a s poate 

DE | a Unii -de necaz când dau . . 
E !  Pierd .şi. mintea ce o au: Pa De tg 0 Iar alţii deel na mai scapi 

ŞI tot au Simţiri în cap. . 

duo. Despre iuţeală 'şi mânie iarăşi 

  

. e .. a —--— p. - | e , 
Omul. indărătaic toate d'andaratele le ace. NE ă 

„Tu umbli să-l îmblânzeşti -. = e Si , i 
"Şi mai. rău îl îndrăceşti.— BI, - CR a „0 Pentru 'o muscă îşi dă pahhe. — Şi, N 

Pentru:un purice îşi arde plapomă. — Pentră un şoarece.  - „Lasă să arză şi. moara AR E 
Numai: şoarecii să. moară. — De aceca zice: .. - o: * Răul. ce şi-l face omul singur, nimeni altul n'ar putea să i-l facă.— Că, 

„Oţetul tare vasul stu 'şi-l strică; — Omul îndărătnie EN 

  

„„.„Ce-apucă se usucă. —.Şi, | Pa : . ” -.. "Toate dandaratele îi merg.. — Adică: aa * “După ploaie cheponeag. — Şi, : E "" După moarte cal de ginere. — EI nu ştie că, -- a >„Doată graba strică treaba: — Şi, sr: N “ Cine se. grăbeşte 'curând osteneşte: PL. Ca e -. Încet; încet, departe -ajungi. — Că, CI Lucrul „bun anevoie se dobândeşte. — Şi, - Cu încetul sc face 'oţetul — Şi ERIE Copaciul 'mare dintr'o aşchie nu se. taie. — De “aceea, . . - Nu te grăbi ca fata, mare la-argea şi .ca văduva. la măritat. — Qi," " Ca răbdare şi cu ticere o e 
„.. Se face agurida micre, — Că nici odată, A 

  

:.... Două pietre: tari nu pot măcină bine. — Iar, Ra , 
Cine: se iuţeşte la mânie pentru ori-ce fie, e dobitocie.—lDe aceea, 
Na fii iute ca piperul în toată vremea. — Şi... RE 
Nu umblă cu ţâtna în nas. —:Nu fii cai - a aa 
Văcarul. care s'a mâniat pe nevastă şi nasul ia tăiat Ş ă 

! - ; e po Dai , Ri i _ i ” , 
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„.. Povestea Vorbii. 

NI Un văcar adesea se tot mânia 
po De care sătenii nimic nu ştiă. 
. „Aşa el odată.iar s'a mâniat.. - 
Ma “Şi o zi întreagă nimic n'a mâncat. 
în Seara dacă vine la nevasta sa, 
în Cu părere'n capu-i că” lumii păsa, IE 

„O 'ntreabă zicându-i:- Ce zicea priu.sat?     po Le păsă de dânsul că.el n'a mâncat? a . 
LI Nevasta lui care era ca şi cl, : 
EIN Prea cu minte mare ca de copăcel. 

Ii zice: — Zău nu ştiu, ei nu mi-au vorbit, , 
Poate şi pe mine. s'or fi necăjit a 

Că orcâţi cu carul po la noi treceau, 
- Asupra- -mi nici ochii nu şi-i întorceau, - a 
„.- Ci-şi biciuiau caii, boii işi băteau.- - -- 

1 m Oa când de.la dânşii necazu-şi scoteau. 
a Fiecatunei el zise, tot nu-mă împac, . 
Wu. Nu mănâne nici mâine, ea să văz ce fac; 
"1 Aşa el se.duse ca un sec'şi prost, .. 
E Şi ţini săracul şa doua zi post, - 
a Seara iar întroabă co au zis do el? 
pt .. Şi ea îi răspunde tot în acel fel. ; 
a EI iar se ?'ntărită cum o auzi, ” 
a _. Şiz. — Nu mănâne,: zice; nici a, treia zi, 

Dar răzbindu-l foamea n'a mai întrebat, i 
Ci îi părea miere codrul cel uscat, — Prin ărmare, dar, | 

Sa mâniat rău pe sat . .- | i 
„= ŞI trei zile” n'a mâncat, — Și, : a 

Le-a făcut-o pe piele; — Că 
Nu mai putea de dânsul. — Insă, , - 

"Omul indărătnie şi pismaş' ca. acul îşi mănâncă 'earnea singur — 
(Il auzi strigând : „ 

  

„Nu mi plec Was şti că m'aş tari cu inima .pe pământ. — Omul 
. aaa (răutăcios şi! necăjicios,. > 

Do nu poate strică altăi, îşi strică: luişi. — Ca. Pa Lasa 
“Ursul când. n'are de mâncare, işi muşcă din labe: 
Muiorea - “rea singură îşi dă palme şi-ş şi bate capul de păreţi. — 

Te , [De vreme ce pe 
 Auierea ințeleaptă o bate cineva şi-i e ruşine să plângă, iar muierea 

„rea numai dintro. vorbă ardică mahalaua 'n 'cap.- 
. "Țipă ca şi când o beleşte cineva, de vie.. — Şi, 

“Ca şi când” îi frige- cineva, şerpi pe inimă. — Şi, 
„In necaz că i i-a zis > neroadă .! Şi-a tăiat din rădăcinii coada. 

 



e. 

- 
Liv ANTON PANN h - ” 

  

  

Povestea vorbii 

2 
7 Unuia sătean odată muierea i s'a "necat, 

Când la râu împreună cu altele s'a scăldat, 
EI cu o prăjini m mână în vârfu-i cu cârlie pus Se duce tot căutând-o, pe cursul apei in sus Altul trecând îl întreabă, ce tot umblă ctutând ? - “EI spunându-i tot odată îşi ceru şi sfat. zicând : -— Ai s'a mecat, Irăţioare, nevasta colea mâi jos, Şi cum să o găsesc nu ştiu că caut fără folos! — Bine, acela răspunse, ce cauţi. pe râu în sus? Că apa, incolo-la vale trebue să o fi dus. 
— Nu crez frate, el îi'zise, să fi mers pe apă n jos? Că ea cât trăiă în viaţă toate le fiicei “po dos, Şi socotesc că şi moartă dandăratele s'a dus, ŞI trebue prin urmare s*o caut pe api”n sus. 

  

. | Pa , . 2 . Despre amicie sau prietenie( 
  

Timpul treze cu azi cu mâine, 
Iar vecinul rău tot rămâne. — Însă, 
Cine'a aflat în lume prieten adeviiat 
EI o comoară bogată 'n viaţa sa a câştigat, — Căci, Pe câţi îi credem de prieteni 
Ne sânt ca nişte cunoscuţi, 
Numai din vedere văzuţi ; — Iar | . Pe “câţi “îi numim cunosenţi i Ne pot îi vrijmaşi nevăzuţi. — Cei mai mulţi suni, Î Prieteni ai mesii; iar. nu ai nevoie. — Care zice; "II eunose ca pe un cal alb, 

, rd , . .. Ş'alearpă să to-atunde ngrab, iar nu carii Se răspândesc ca potârnichile. — Zicânu : | | De-l voi mai vedeă odată se face de două iori. — Zice un provorly Cuiul .cel nou. scoate pe-cel vechi afară. — Insă, - N ! Niei odată pentru un prieten nou, câştigat, nu lepădă po cel ve-" i | o lehi. —Că, Prietenul vechi este- ca vinul, care pe cât se invecheşte, atât mai ia IN "leu gust-so bea. Prietenul adevărat oste acela, care te sfătuieşte spre bine, iar [nu care iţi laudă nebuniile, — Precum zice alt proverb': Dacă din nenorocire ai prieten nerod, tu fii înţelept. — Iar de este, Bun, ca pâinca a buni, îi ei îimbucătura din gură, — Zice alt proverb Dacă prietenul tău. este miere, tu nu umblă să-l mănânci tot, — 
-- [Cum a zis unul:: N 'P . u . . . | . - . y . e . . 

TZU Ziei Că-mi .voeşti binele şi 1nă nghimpi ca .albinele. - Prietenul la vreme de nevoie se „cunoaşte. | :
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Doi prieteni impreună pe un drum căliturind. 
Un urs le ieşi "nainte, cu groază spre ei viind. 
Unul dinti“înşii de frică,- văzând ursul furios, 
So sui şi se ascunse; sus întrun copac stufos; 
Celalt într'acest pericol singur dacă s'a viizut, 
Sa ?ntins la pământ îndată şi în mort'sta prefăcut. 
Ursul dar. tot-deodată asupra lui cum sosi, 
Pe la nas, pe la ureche se plecă a-l mirosi; 
Iar el îşi ţinu suflarea si nu simti că e viu, DI 
Că ursul mort nu mănâncă, după cum'zie cei ce ştiu, . Și aşa de mort gândindu-l, cum stă nesutlând. lungit, 
Nici de cum ne-atingându-l, l-a lisat şi-a fugit; 
Tar prietenul său care stă în .copacul stufos, -.. 
După ce se duse ursul, l-a ?ntrebat dându-se jos: 
— la sptne-mi, măi frăţioare ursul ce lucru-ţi şopti, 
Când 'se puse la urechea-ţi? (Şi ?ncepii a hohoti.) ! 
— "Mi-a poruncit, el răspunse, să fiu minte să păzesc 
Şi “un prieten ca tine să nu mai călătoresc. 

Da ze 

RR - . N PESE Despre pizmă, vrăjmăşie Şi ură 

Am mai zis că, 
ai bun e un vrăjmaş înţelept, decât un prieten nerod, — Că, La casa aprinsă şi vecinul vrăjmaş aleargă să o stinuă. — De aceia. Nu da niminuia loe * - | ” ii Să te' blesteme cu foc. — Şi 
Nu.te luă: cu nimenea ?n pizmă. , | 
Că pizma scoate bişici , | N 
Ca picioarele de opinci. — 'Totdauna, 
Cine va umblă cu pizma : 
Işi va şterge singur. cizma. — Şi . 
Ca pizma nu o scoate nimenea la căpătâi. — De aceea, 

"Nu.te jucă cu coada ursului. — Că, 
Intre o mie de prieteni un vrăjmaş de vei .aveă, e destul. ca să-t 

| [facă pe toţi vrăjmaşi. — Şi apoi, 
Zece gâşte când se. pornese ! e 
Pe un câine-l biruiese. — Şi. | 

„Zece mârţoage, pot: duce pe un armăsar, 
Jar. un armiisar nu .poate- 
Ca să le duci pe toate. — Cilte fereşte Şi 
Nu da ciomag_ceui nu eşti drag. 
“Să nu ţi-l intoarcă în tâp- = ȘI, . Nu da sabie în mâna-celii vrijmaş. . - a 

„Că pe altul după ce taie: - Ma



172. ANTOS PANN, * 

  

  

  

IN NI DINO O 

"-Şi asupră-ţi o să saie. — Şi vii la proverbul; - - Vino lupe de mă mănâncă de-a gata. — Insă, . - 5 > , De pizmă şi vrăjmăşie atârnă şi zavistia. — Şi atunei, “Cari ochi văd mai bine?,.. Ai .zavistnicului. — Că, Ochii zavistnicului văd şi cele ce nu sunt. — Vavistuicul, Are văz de lup şi auz de vulpe. — El - Este un câine de uşi multe. — Ca 
Pe câţi nu-i poate muşcă, îi latră. — Dar, „Însă pe unde îl ştie — . A 
Nu-i dă meşii să mai vie, — Că | - „De multe ori unde nu se ajunge pielea de leu, împlineşte cu pielea Di Ia . : - vulpei, 

„A 

Despre ceartă şi: neînvoire OC A 

Lupiii se cert pe unde viu 
Pentru dobitoc străin. — ŞI, A . 2 Yrăbiile se gâlcevese - - . . Ta ” „+ Pentru mielul omenesc. -— Că, -. - a “Oamenii proşti se ceartă: ca țiganii şi se bat ca orbii,. ” - Stau: între nicovală şi ciocan. -— S'a pomenit că, . „Ira trăznit ca din senin. — Vai de ei! “Trăiesc ca câinii cu porcii. — Că NE Se “ceartă de-şi mănâncă capetele. — Omul sâlcevitor, Caută -gâlceavăcu lumânarea. — El esto: : Tu-i dai buna dimineaţă, A IE A Şi el de păr te înhaţă 2 Şi | - Tu-i “ceri să-ți nuzisro. toate 

"Şi el dator te mai scoate. — Ş'apui. Nu se mpacă când se 'ncurcă. : Să-i dai şi urdă de curcă. —.Dar, E o Işi găseşte uneltioară 
Să-i taie din unghişoară, — Că, * 

"Il dete afară îndată o 
re Ca pe o măsea stricati. -— Sau: : i Il luă pe loc de bete (brâu) 

-Ş'afară pe uşă-l dete. --- ŞI, - “De bătăi şi lovituri . 
Scăpă printre picături. — Şi . > Scăpă ca din ghiarele ursului cu părul vâlvoi. — Şi, „L-a dat pân' s'a săturat | Şatunci l-a făcut: Scăpat. -— Ca câinele. Se pomeneşte din cale | - , De coadă tocmai: în vale, — Ş'apoi, Sa spart pricina ?n sbor 

* Tot iarăşi în capul lor. — Fiindcă a fost, - -- Cu învăţul altuia şi cu părul său. — Că, 

1 «
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Altui ce-i pasă de păsul tău. —'El zice: 
N'o să cânte cocoşul meu pe gardul lni. — De şi, După nor şi ploaie răsare şi soare. — De aceoa, -. "Ţine minte în tot vacul | Să | Şi nu-ţi bigă ?n cârd cu drâcul. — Ci, a. Lasă-l să-şi împarţă părul _ . i Cu furca (bătut ca mărul). — Şi, | o. - „ Pe cine-l mănâne”o Spinare ! - 
Lasă-l să-i dea, scărpinare. — Şi, - a Lăsă-l să-i ia părul foc. —. Că nesupusului, Mai bine odati, na! - Decât tot, sti că ți-oi da. — Şi decât, „2 [i-o fac eu ţie, ţine minte. — Şi,” 
i-o coc eu“ţie, stăi mă. — Ş'apoi, 

N 

Dumnezeu si te ferească - De bătaia cea orbească, + | Şi picioranga schiopească. — Povestea ţiganului; IE Care cum venea 
Tot Udrea-l chemă. — Zicând: 
Lasă-l să-l moşese eu. — Altul, . o .. "Lasă-l pe seama mea, eu sânt naşul lui, — Şi altul iar £ : ! Lasă şi cu să-l ating, | A Spatele să-i mai încing. — Bunioară, 
Au venit sălbatecii 

i Să 'mpace domesticii. — Insă, | Sa Cine are mintea 'ntreagă - În cearta altor nu se bagă. 

p mn Ade 

- Povestea vorbii VU i PI , ” ——— , i 2 , Bă 
Doi ostaşi odinioară stând cu săbii la duel, | "Un ţăran prost cum îi vede se Vârintre oi şi el, | Strigându-le : — Staţi măi frate, a staţi pentru, Dumnezeu: "Nu vă omorâţi cu zile, ascultați cuvântul meu! 1 Dar ei când să se lovească, sabia unuia pică io Drept în capul ţăranului şi “n două i-l despică. a Comisia luând ştire cu doctori a alergat . --..- E "2 Ca să vază pe săracul 'de este do vindecat; . A . e, . - Intr'aceasta comisarul când zise: — Ia vă uitaţi i Dacă creerii în capu-i sânt de sabie stricaţi. _ - . .- a "**"'"Păranul: — Ia lăsaţi, zise, că eu: creeri 'do aveam --: 

l 

po - Î. ă . T Oana Sau i Li . - Ă 

Nu:m'amestecam în ceartă, ci. drumul îmi căutam. E Pa -- - . ” p- PI a a MI Pa i d 
(a ue : CE SP > SI tza ee i a Cai ca) ip , 4 . _. 

A EN ” , - La . i 
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> Despre pricini de judecăţi. . 
  

„Judecata e în capul omului. — De aceea zice: 
Pune-ţi căciula inainte şi te judecă singur, — Că, - - - 
„Judecătorul când ţi-e protivnic, cu cine o să te judeci ? — Dacă va, şi 
Face hatârul corbului ca să' învinoviițească porumbul. — Şi, a 
Cine plânge inaintea judecății îşi pierde. lacrimile. — Că de e.vi- 

'novat, 
Il întinde ca pe o opincă scurtă. — Si, 
Il poartă pe la icoane. — Sau, | 
Il poartă de nas pe unde îi place. — Că, 
Şchiopătura oilor e bucuria lupilor. — Pentiucă,. 
“Lupii totdeauna se bucură în timp de furtună.— Că, 
Două ouă când se tot cioenesc, unul trebue să se sparuă. — Insă, 
Gardul cu proptele bune 
Nu cade 'n timp de furtune. — Şi, 
Cine dă din mâini nu se îneacă, — Că, 
Darea trece marea. — Şi, 
Aurul deschide raiul. — Şi, - 
Sabia «de aur taie mai mult decât cea de fer. — Ci, N 
Bate-te cu săgeți de argint, de voieşti să birueşti. — Că, 
Banul e ciocoi de uşi multe, E 
„Are trecere'n ori ce- curte. — De aceea. . 
Or să fii cu miere 'n gură, or cu mâna n buzunar, — Că totdeauna, 
Bogatul greşeşte şi săracul" cere iertăciune. — De şi, i 
Dreptatea. iese ca untdelemnul Wasupra apei. — Dar, 
Mai bine o învoială strâmbă decât o judecată dreaptă, 
Dreptul totdeauna umblă cu capul spart. — Ş'apoi, - 
Cine ţi-a scos ochii? — Frate-meu. — D'aceoa ţi i-a scos aşa adânc !— 

Povestâa ăluia, 

  Căci, | 

“Ţiganul când a ajuns împărat | 
Intâi pe tată său l-a spânzurat. -— Că, 
Prieteşugul judecătorului e pe genunche. — Dar însă, . 
"Corb la corb nu scoate ochii. — Şi,, ” , 
Dacă vrei să nu scârţâe roata, unge osia. — Că,. | 

1 «Dacă o ungi merge mai bine. 2— Cum a zis unul: , 
„ "Carte nu ştie, dar calcă popeşte.'— Cum a. zis altul: 
„- Ştie bine vlădica a 

Pe cine ia de chică. — Ci, : - | 
Dacă pui untdelemu în candelă, îţi va lumina: — Şi, 
“Când pui piemn mai mult se face mămiăliga mai mare. — Pentrucă, 
Boul nu treioră cu gura -lepată. — Şi, - 

"Cine slujeşte altarului, din altar mănâncă. (Apost) - 
Cine vă să se roage sfântului, duce lumânare şi tămâie. — Şi atunci, 
Olarului unde-i -place acolo pune mânuşa. — Că rareori, | 
Buturuga mică răstoarnă carul mare. — Ci mai bine, 

„Xă-te cu dracu tovarăş până treci puntea. — Şi, -
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Zi că e laptele negru: — De cât să strigi, 7, „ Cu judecata, nu cu lopata. — Adevărat, 
: BE ştiut că pricina nu ajută, — Dar, 

In ţara orbilor-cel cu un ochiu este împărat, — De multe ori, Rămâi bătut. ocărit şi cu banii daţi, 

Prămăvara întrun nue 
Stând şi cucuind un cuc. 
Doi proşti cum îl asculti 
Porniră a se certă, - 
Pe unu-l chemâ Pălmuş 
Şi pe celalt Ciomăguş. 
Pălmuş privind la cuc sus. 
Și văzându-l spre el pus, 
Zise: — Or văzuşi tu; mă 
Că cucn mie-mi cântă? 
Ciomăguş zise: — Minţi tu, 
“Că cucu'n nuc cum stăti 
"La mine 'ntâi se uită 
Ş'apoi atunci cântă. 
— Dar nu vezi, Pălmuş a zis, 
Cu ciocu 'n cotro e ?'ntins? 
Dacă ţie “ţi-ar cântă 
La tine s'ar şi uită, 
Ciomăguş se 'ntărâtă 
Şi bâta îi arătă, | 
Zicându-i : — Nu-mi tot vrăji 
Că do mă voi necăji 
Cu asta în cap te pocnesc, 
„Ai auzit ce-ţi vorbesa ? | 
"i-am spus că când a cântat 

* Întâi în ochi mi-a cătat 
-— Ce e? tu să- mă baţi, zici? 
Tu pe mine?... Na dar” plici ! 
— Ce dai tu în mine, mă? 
(Şi ;Ciomăguş întrebă). 
Na, poe!— na! plici, şap? na but 
— Aolio! — stăi — mă, nf? 
— Ho, ho, ce aveţi de gând? 

_Strigă Bunea alergând, 

7 
Vezi aşa, 

pa Cine face ca mine, e 

Povestea vorbii 

- 7 

+ 

Ş'apucându-i descâli, - 
Pe un pe alt imbrânci, 

“ Po amândoi focărând, - 
Judecându-i şi zicând: : 
— Fire-aţi porei-do câini să fiţi! 
V'aţi pornit să vă sluţiţi! 
Pălmuş, aprins grozav foc, 
Merge la zapeiu pe loc, 
Şi spuind cum s'a certat, 
l-a dat'bani şi l-a rugat, 
Ca, când îi va întăţişă 
Să zici ca cl aşa, 
Că cucul lui i-a cântat | 
Şi să certe pe celalt. 
Ciomăguş p'ascuns şi el 
Mergând în acelaş fel: 

„Pe zapeiu unse pe bot, 
Dând cât aveâ în pungă tot, 
Şi să zică l-a rugat, : 
Că cucu lui i-a cântat 
Deci. când i-a întăţişat 

"Şi jalba a ascultat, 
“Zapciul puţin mişcând 
Şi genuchiul ardicând 

“Supt saltea le-a arătat, - 
Banii co i-a fost ei dat, | | 

„Zicând : — Şi unu” ş'altul minţiţi - 
Şi ca nebuni vă sfădiţi, 

„Că cucul, să ştiţi curat,. 
“Numai mie "mi-a, cântat ; 

Şi, voi, zic, vă împăcaţi. 
Să 'n'auz că. vă certaţi, 
C'apoi iau gârbaciul meu 
Şi vă împac cum ştiu eu. 

a mine să paţă. Capul face, capul trage.
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Unde nu: e cap, vai de picioare, — = Moi, zic că, Ta 
Banul e ochiul dracului. — Şi că, . | i 
Banul te bagă .afund, „banul te scoate în und. — Dar; 
Culcă-te, pe rechia aia. — Şi, Fe Pi pi 
Ai fi bun cât ai fi. — Căci, ei 
Bolnavul multe zice. şi sănătosul face ce ştie, — Că, 1. 
A băgă mâna în miere şi a nu-ţi linge degetele, nu se'poate. -: 

Povestea vorbii a a 

- Două pisici intro casă, surori, fraţi cum vrei să zici. 
In cămară după masă intrând „ca nişte pisici, NE 

". AMirosiră,. cotiliră din taler” în tăleraş i m 
Şintre altele .găsiră şi o felie de caş, . ea : 
Sar amândoui. d'odatii, asupra-i se ortunădesc. a 

- Pentru el-vor să se bati, fac gură, se gâlcevesc. 
:, Şi una şi alta rele; mârâiă şi miujă, RI 
Să imparţi între ele nici do cum nu senvoiă, * - - 

Şi ca să nu să mai certe, merg la cotoi. cer la el - ea 
-. Ca prin dreaptă judecati să “le, mpace la 'un fel, 

« Cotoiul ea un cuminte, le-a zis: = Xu vă mai certaţi,- 
- “Ce folos mii de cuvinte? eu ştiu cum vi împieaţi. | | 

Care le impacă toate e cumpănă, pe pământ, : 
- Şi împotrivă-i nu poate” nimeni să zică cuvânt, o 
Zicând aceste apucă și cumpenele pe loc, 

„. Ceru caşul să-i aduci, îl rupe drept în mijloc, . o. i: 
"Pune intr'o : parte ş'alta caşul cel în două frânt, 
Inalţă cu' mâna "ndată cumpăna de la pământ. 
„Dacă vede că într'o parte atârnă mai greu niţel, 
Ia 'din cealaltă parte şi muşei ceva din el.. - 
Il pune jar. iar ridică, âcum diricoaci greu văzând, . 
Muşcă şi d'aci niţică ca să potrivească vrând. 
Apoi iar, şi iar şi iară, când aci când colea greu, . 
Vrând lor. rău să nu lo pară. cl a muşcat tot mereu. : | 
Pâw? se sătură pe sine şi lăsă părţile: mici, [ | 
Atunci se' potrivi bine şi le, dete la pisici. | . E 
Ele dar silite fură astfel a se mulțuini, *. i a 
Dacă minte nu avură singure a-l împărți.: 

m SI —— E A 

Despre ruşinare şi neruşinare: | IDE 
N pr. E . ————— 

De oameni cine nu se ruşinează, -- e: 
„Nici de' Dumnezeu nu se "ofricoşează, — Tuşa: Ia | 
Să aibă cineva ruşine. - Sa Pa MR 
Până unde se cuvine. — — Adi: PS E E 
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Să aibă omul ruşine . Când faco rău, iar nu bine. — Şi către neruşinoşi a zice: . Parcă "mi-e. uşine nice, a |; * Că nu Vţi-e ruşine ție. — Şi, | ă | Îmi crapă obrazul -de ruşine. 
Mi se pare de ruşine 
Că cade cerul pe, mine. — Dar nici să fii de aceia, 

  

| „Parcă n'aro nas si na dea obraz, — Căci, pg - Omul cu ruşine piere, — Că, i | “Nimeni nu dă pân” nu-i cere. — ŞI, ” Toate 's cu timp şi soroe A 

    

Şi ruşinea l'a al ci loe. — Foamea şi ruşinea, Nu se pot de loc uni a | | “Intr'un loc a locui. — Sunt ruşinoşi şi d'aceia cari, "S'a învăţat desbriăcat - A + Şi i-e ruşine "mbrăcat., — Sau, E IE MI li este ruşine să mănânce bine.. — Insă, i A mâncă nu e ruşine, . - “ “ „(Când mănânei cum se cuvine). — Căci, . 1 Omul la masă când şade, N IN ! | „Să mănânce cum se cade, Iar nu cum zice: 7 i "Şi-a plecat gura şi nasul a Ca când o să 'mbuce vasul. —-Nici iar, Nu sta ea un nemernic, 
Dacă te cunoşti vrednic. — Adică: Nu stă departe ca să nu fii uitat, N Nici te vâri ca să nu fii pe brânci dat. — Căci, "= Obraznicul are ceas când să ia ruşinea'n nas. — ŞI, Cine are adunare cn cei fără ruşinare, e tot intro defăimare. — - _ [Indată îi zic: Cioară lângă cioară trage, | „Alte pasări nui sunt drage. — S'a văzut că, - ++ Celui fără ruşinare “ 

De-i dai ceva obraz, sare - 
Să ţi se urce în spinare, — EI, | 
De certare nu se ruşinează, 
De bătaie nu se infricoşează., — Dar însă, - Işi găseşte firă voie - i - . * Lungul nasului să-i moaie, —, Zicând: - „1 se 'moaie niţel nasul cel de oţel. — Şi, . : DR - Giăsi. om meşteşugos a-i ciopli obrazul gros. 

  

7 
Ă Despre obrăznicie: şi calicie - 

. + 
. .. | . 

Ce-mi este' mojiciuil, 

  

„Şi în zi de praznic. — Că, „Ce-mi este calicul? . Omul calic şi obraznic . Unul ş'alt obraznie ia Merge nepoltit la praznic. — Il, Anton Pann. Vol. 1, , . E , . . „12 , 
, .
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"Due 

. m Un călător 

„Ca porcul di'năvală. — Dar.şi, 2 Ajunge după uşe. — Obr 
. e la tăvăleală. — De multe ori, „i de 
„î Oa.oala de mânuşe. -*. -.: 7 

  

i 

A 
+ 

SA i _ a „?   [Io poa 
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a , = a us ” LI a - întro vreme lângă un sat înserând 
'Trase aci la o cașă, femeii sălaş cerând, 

„ Femeia insă răspunse, zicând: — Nu poci, dragul meu! 
Că bărbatu "mi-o la moară şi 's sineură numai cu. - , 3 | , > , 2 - - „— Şi ce 'vatămă, el zise, să primeşti un drumaş, - 

“Care nu-ţi cere alta de cât numai un sălas? . . * % 

 — Adevărat, ea răspunse, aşa e după cum zici, 

„= Şi m'afingheţat cu totul de tremur. par-că si mor 

; Că te-oi primi în casă nimica nu o să-mi strici, 
Do căt nu e-cu cădere unei tinere femei . 

"Să doarmă cu altu n casă, când e dus bărbatul oi. 
"—" Nu, nu dragă, el îi zise, nu :cer cu tine 'ntr'un loc, 
Mă” mulţumesc ici în tindă şi-la ziuă plec po. loc. 

- Se înduplecă- femeia, auzind: acest cuvânt, , 
„. Şi zise: — Aşa se poate, 'tot eşti Vadăpost de vânt.. 

El așezându-se ?n tindă, ca un foarte mulţumit, 
Ea se închise in casă şi mai mult nu. “i-a vorbit,” 

„Pe.la miezul nopţii însă el neliniștit de gând, 
: Se'spulă, bătu în uşe: — Lele! lele, ncet strigând, 

" Fă bine şi imi deschide, to.roe. pentru: Dumnezeu, “ ! s-b , Că, vântul bate' prea 'reco şi mor tremurând mereu, . 
"Ci lasă-mă după uşe, că tot 6 ?n' cast orcum.. 
Nu-ţi face picat cu mine si:mi duc bolnati po: drum, . - 

- Femeea fiind miloasă deschizând, il priimi; 
Ca aci, prreum ceruse, după uşă a dommi.. 
Nu trecu doui minute şi începi iar a strigă; 

„Zicând: — Lele! lele, dragă! îndră:nesc a. te rugă, 
Că tot, ţi-ai făcut pomană 'şi în casă m'ai: băgat, 

” Fă bine 'meai de :mă lasă să viu- acolo sub -pat; 
“Că prin crăpătura uşii vine vânt săgetător 

4 

., = E e . ._ | "Pemeea cea 'ndurătoare iarăşi se milostivi 
Şi sub patul. ci_să doarmă inu i se împotrivi, 
Trâcând astfel puţin încă iar îl auzi. strigând : - . 

-i— Lele! -lelişoară dragă ! şi aci mor tremurând, | 

, 

„Ci fă bino de mă lasă întrun colțişor de pat. 

“şi lunii nasul. şi zise ;.—: Dragăslele !-tot. mi-e frig, 

„Că vine! vânt şi: mai rece din păretele crăpat, 

  

Pân' aci văzând femeia că 'i-a' vorbit tot ciristit : 

: Dar-el nsastâmpăratul în pat dacia trecut ;.: 
"Şi văzând-o. că: ea toato voințelo: i-a! ficut, 

! 

. , N . 

EI . , 

  

      
  

  

azuicul 
Sa pe „este: 

Lasi-mă sub pat, lasă-mă în' pat.. - 

"Şi întrun, colţ aci în-patu-i să "doarmă l-a "noăduit, „ » 

  

DER 

Ne i 

 



$ . . ii : . DE . POVESTEA VORBI: 179. Te pa "= Aici încă mai rău tremur, uită-te cum mă "ncovriu, - - Ci tot ţi-ai: făcut pomană, te rog fii-o "nai deplin 7. a 
ÎN > Şi mă lasă lângă tine să mă încălzesc” puţin, --. -- Ii 

î - i— Omule! femeea zise, dar prea obraznic: ai. fost : A : - Intâi ceruşi: numa ?n tindă să te las Ja adăpost, -. -- 4 Apoi. ccruşi după uşe, şi de acolo sub pat, : 
LL Până în cea după urmă cerând *n pat te-ai urcat ; i 
i Fu iar ţi le "mplinii toate gândind. că. eşti om cinstit, - 
a Dar tu, că ţi-am făcut bine, de proastă m'ai socotit, .. pi = ŞI în-loe de mulţumire ca un om “neruşinos aa 3 "Te 'mtinzi cât nu i se cade cu obrazul tiu cel gros. - pr 
Ş n Zicând: ast-fel cşi 'ndată strigă să vio Grivei,. e 

  

Li arată pe străinul cel lungit în patul ei Di Şi azmuţindu-l. asupră-i şi el iar cum îl zări, - " “Îl făcu ?ngrab” să nu ştie uşa cum o nemeri .. ci Auzindu-i “lătrătura şi fraţii lui din Vecini, SS Sărind. şi ei deşteptară- căţel, purcel şi găini; : Şi aşa toţi cu paradă, cu muzică de.lătrat, - - . i 4 Cu subţiri şi groase glasuri îl potrecură :din sat, -— . Rai N n „.. Obraznieul însă, - 'Orco o'fi nu-i pasă, -. o | . 
! Unde o ioşi si iasă, — Că, E că - Porcului âci îi dai bice | | , - Şi el se intoarce şi zice: . Ă ÎI a „- Anţerţ mă bătea 'p'aice, — Omul obraznic, e - / Cinova or de-l 'cinsteşte, | : “Oz cu vorbe-] ocăreşte, e -. _ e: a 
= Bl'una le preţuieşte. — Il vezi numai, ze 7 
0 Ti stă înainte cu cracii, E a o Ca ursu "n Spinarea vacii. — Şi DI A Nu-ţi. mai caută in obraz : - . a 
Ia ţi dă cu luleaua 'n nas. — Şi, N Ingroaşe obrazul, . i IN - „4 Ta raŞinea în nas în fie ce ceas. — Că, este, - ! Cu obrazul „Bros şi semoţ .. , , E pa Şi. cu guri de orbeţ. — Incă, : - 

  

| Or şi ce obrăznicie : - „A “Curge tot din mojicie. — Şi, , . i ot cam după neam merg toate, : Da Din ce este nu-l "poţi: scoate, — Căoi, - i ai Calicul împărat să ăjunoă, :-."* A Sa Cât de. malţi bani: s'aibă în pungă, 2. ta „EL până când'nu va cere. . N it "Nu mănâncă cu plăcerg, Ma CE III A 
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“Auzim din alte veacuri, că un fecior de 'mpărat .. , Preumblându-se prin țară îmbrăcat în port schimbat : , A văzut cu "'ntâmplare 'n marginea unui oraş * O prea frumuşică jună cu chip ca, de îngeraş: Care intr'atât de dânsa inima. i s'a rănit, Cât asupra-i de odată gândul îi Sa pironit;: Ş'astfel, cu desăvârşire la amorul ei căzând Incepi si pătimească, somnul, liniştea, pierzând ; . - Se află în toată vremea fel şi chip a se gândi Cum şi ce mijloe se facă cl spre a o dobândi! | - - Şi de neamu-i vrând să ştie a trimis cercetător, Care "i-a şi spus că este fata unui cerşetor :. — Fie, zise el, nu strică, slobod este la sultâni Ca, să-şi ia soţii chiar roabe, cumpărându-le cu: bani ș Legea văz că nu nonvaţă ca să căutăm la neam, Dacă toată lumea 'ntreagă este de la un Adam, r. Astfel cl după ce zice, o aduse în serai (palat). Unde ca o 'mpărăteasă trăia ca în sân de rai; Dar însă acele bunuri nu o mulţumeau pe ea, i părea că cu cerşitul cu mult mai bine trăi „ Acele mâncări luesoase nu o-puteă, împăcă, i! Când le mâncă îi părea că după umeți aruncă Mai de multe ori ea încă la masă dacă şedea . . Se sculă mai mult flămând, do dânsa. nu se prindea; . Dar însă şi nemâncată vre-odată nu umblă, - ” . Ci după masă în urmă se 'ndopă când se sculă, Că mergea pe la dulapuri, se ducea pe la cămări, Unde se află în vremuri feluritele mâncări, : Şi 'nchizându-se înăuntru mâna la ele 'ntindea, Zicând : — Faceţi-vă milă! Şi cerşeă ca când să-i dea; Şi-apoi luă rămăşite d'ale mesii 'şi mâncă, Până se sătură bine, şi astfel se impăcă, 

  

  

ai pu IA CC , 
, Despre mojicie tie 

Mojicul e tot mojic chiar şi în ziua de Paşti, ae) E un bogat şi calic, şi un dobitoc să-l -paşti. — Că. | i Fio "n zarpale de aur | 
Nu este de cât un taur, — Şi, 
Pe măgar cât să-l "mpodobeşti . - Armiăsar tot nu poţi să-l numeşti. — Că, Pe mojie îl cunoşti 'după ochi . 
Ca pe migarul după urechi. — E ca un borcan, 

7



Spun c'un nobil oare-care, 
Ce aveă coprinsuri, stare, 
Insurându-se ia fată 
„Nobilă, iar şi bogată; 
Şi trăind ci împreună 

Numai-jujeu_ii_lipseşte, — Că, 

POVESTEA VORBII 
  

  

Din afară zmălţuit ; 
Şi din lăuntru mânjit. — Şi, 
Atât de treabă ce este 

Do 

   
Ju obrazul îţi intorci 
/Şi el dosul, ca la porei. — Pentru: că, 

i Porcul -or încotro face 
NLmi tot noroiul îi place, | .. 552 
Diă- es e nu-I poţi preface Gă. -- 
Gardurilor dă ocol 

: Şi se trânteşte 'n nomol, — Adică: 
Zi cu un cuvânt, neam rău, 
Zgârios ca un herăstrăa. — Că, 
Dac'a fost mojic întâi 
E şi păn' la căpătâi. — În zadar, 
Salcia cât să căzneşti i 
Pom nu poţi so altoeşti.:— Şi, 
Cioarei cât; să-i cânţi măcar 
Ea tot iţi va zice gar! 

Ri 
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. 

Hotăritu-i' do lăsare, 
Plânge şi so amăraşte,: - 
Neştiind ear co va naşte. 
Se gândea tot cum va face 
Pe bărbatul său să'mpace, 

181 
m i 

In iubirea cea mai buuă, -- Şi se rugă “umilinţă "* Dumnezeu voind lo dete 
Vreo câţi-va prunci tot fete. 
Şi dintr'aceste 'ncepuri 
'Certe înţre ci-şi ură, 

"EL făcându-o cu vină. _ 
:. Cum-că ea e de pricină 

Printre fete să:nu nască 
Şi o parto bărbătească. 
Ea iar ne tăcând ca muti, 
Amândoi stând la dispută, 
EI în cele după urmă 
Vorba hătărâtă-i curmă, 
Că cu dânsu n'are pace 
Un fecior de nu-i va face. 
Şi fiind ca 'ngreunată,; 
Zic: — Tar de-i face fată * 
Zic o 'vorbă ca o mie 

„1 "Că nu-mi vei mai fi soţie. 
+ Auzind ea cu "ntristare 

j 
4 A 

. t ) 

Celui ce “i-a dat fiinţă, 
Ca 'ntr'un chip so lumineze 
Şi spre bine s'o ?ndropteze: 
Trebuind dar sii sosească 
Ziua, ceasul, ca să nască, 
EI îşi ia tovărăşie 
Şi se duce li moşie 
Ca să facă vânătoare - 
Pe la munţi, do căprioare, 
La plecarea sa zicânduci, 
Sacel tot cuvânt lisându-i, 
Că de-o face iarăş fată - 
SĂ ştie-că e Lisată, 
Iar fecior de îi va.face 
Toatin berlant o s'o 'mbrace. . 
Deci după a lui plecare ! 
Ea fiind la întristare, 
Zice către moaşă: Mamă ! . 
„Foarte mult imi. este teamă --
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E îi ” De . i ” . Nu cumta să fac iar fată, "Prin.vecini, prin neamuri, rude, Ci să mor, mai bine, îndată. - . Şi se risipi cuvântul | - Moaşa ei prin cercetare - „>. Pretutindenea ca vântul, : Auzind a sa 'ntristare. - _._” Că cutare năsen june, .* Zis: — Lasă, fii în pace, : . Cu frumseţe de. minune, *+  Supărare nu-ţi mai face, Şi ştafeta pata, fuse, : = Să te văz cu uşurată, „o .-" a bărbatul ei-se duse; „„Xie, chiar măcar şi fată, „* (Pentru că el când -plecase 3: Că avem noi meserie : Vorbă către alt lăsase "».S'o: facem fecior: si fie, . - Ca îndată să-l vestească | „Că aseară p'o sărmană '. .- | Or ce s'o ?ntâmplă 'să nască.) + “Am moşit-o de pomană, - EL. citind" scrisoarea "mdată,_ -Ş'a făcut: un băiat care. Cu inimă bucurată i „E frumos de soţ nu-are. - „Dă amicilor o masă ! „i Bărbăţelul ei, sărâcul : „Şi se 'ntoarce în grab acasă, „Este slugă în tot vacul - Pe doritul prune îl vede . » „"La Giproastă meserie, - „Şi mai bine se încrede, „.. Adică la olărie, - - Astiel dar a lor sfădire - Care „d'astăzi. până mâine. „Se preface ?n păciuire | Biet munceşte pentr” pâine. - Carii şi cu vorbă bună -- “Na putut la ca să vie, Sfătuindu-se -"mpreună, ” Nici ce a născut să ştie. . "Cum şi moaşa cea isteață Şi uşor cu ca vom face - „ Trebuind să fie: faţă, - Cum, vom vrea şi cum ne place; Cu nobleţe o rugară De voi vedeă că naşti fată „Şi o'şi îndatorară, Mă repez la dânsa *ndată | Cu vre-o doică săi pisească -Fae schimb, le luăm feciorul Pruncul cel Yabit, să-l crească, Şi neimplinim tot dorul. -. Să o caute să fie... Ast-fel moaşa cea cuminte E Cum cunoaşte ea şi -ştie, - ” p " Mângâind-o cu cuvinte, "Moaşa” ce eră ?nţeleasă "Fu cucoana uşurată. .  : "- “Ca o mehenche. aleasă, * „Cu "mtâmplare iar c?0 fată, | --.— Bucuroş, zicând se duse, Moaşa! cum o vede pleacă - „+, Chiar la care îl născus; Tocmai la acea săracă, - Sa fieut c'o cercetează, Duce fata, se mvoeşte, Ş'a venit numai s'0 vază, . Cu-ceva o dăruieşte, Ea cum vedo moaşa ?n grabi, Şi cu elocventă limbă , 1» Ce face băiatul “ntreabă, O înduplecă şi schimbă, ”. - "„Dar' bătrâna cea cu dracul - "Cum făci „această treabă „„Pe loc îi găsi capacul, - Ia băiatul mai ingrabă, „ȘI îi zise: — Mămuşoară | > Aleargă 'cu-el, se duce a Fie-i tirâna uşoară, oa "Şi la nobila îl duce: | Ca murit şi-l îngropară Care toate într'o noâpte, . . Incă de alaltă-seariă :, * Se fiicură numa în şoape - » Zău! tu eşti de fericire! . "Intre moaşă şi lăuză, ..- - „” "Ţi-avut Dumnezeu de ştire, „Altul fără să 'auză Cici: cum lipsa te apasă - . - „Şi cuvânt fără să iasă -.. De-ţi murei şi el în casă, - Nici la sluga cea din casă. Tu ai fi avut ce pune - „Dimineaţă se aude „Ca să-i faci îngropăciune ? 
” | 

Ă bă i .



  

      

» + tie Dumnezeu ce face; . 
= "SEL mângâie pe sărace. 

? 

„Tu Gar ca o norocită. -. 
„Esti “cu două folosifă,. | 

2. + Una, că ai şi fetiţă =. 
„3 Ş'al doilea ai şi ţâţă, 

- Care d'aci inainte 
*> O.să te aducii'n cinste, 

;. Că eu ca o“moaşă iară 
„Am moşit chiar şi aseară 

-„.. P'o cocoană prea bogati, 
Și de dânsa sunt rugată, - 

*Cu birbaţu-i împreună, | 
Să-i gisese o doică buni, 
Şi plecasem'a mi duce 

. Spre a le 'o şi aduce, - | 
-Dar mi-a fost în gând de tine 

2" Ca să-ţi fac acest mult bine, 
- Să te duc la aşa casă. . 
Să trăieşti ca o erăiasă,. .. 
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. .. . tă ” , i | 
Şi ntâi :şi după'"n ţărcare, - . 
Şi d6 când umblă, ca: broasca 
Incepi să se curioască:. -!. : 
«Că este o floricică *- RR 

“Nasul care îţi băşică»; - 
«C'alta o mirosul floargi:” 1.3 pi 
Ş'alta este al putoarei pp 
«Alt miros dă. florăria = 
Ş'alt miros dă bălăriaz: 
Astfel dar şi. copilaşul, Ioa 
Co:l numea, toţi coconaşul,:..:...:: 
Sa văzut do vârstă mică | -.: 

    

  

Co să iasă o urzică, -- NL 
; Sau o floricea de laur, - a 
“De şi cheltuiau ei.aur, 

Dându-l să. înveţe carte, e 
Sa urmă ştiinţi înalte, * 

i eră de surdă toate, . 
Nu putea la cale scoate; . -. 
«Că prostia din năseare Su ș + —: Mamă! zise ea, sunt gata Niciodată leac nu'are pa "- “Morg, dar nu mă 'ndur de fată. Nu puteă: nimic si'nvețe _Că şi chiar bărbatu-mi, zise, 

„. Pe-la mine când venise: - 
„Nici din vorbă, nici din beţe;: 

"2 - Dar nătavurilor rele a „_ —' După ce vei naşte, dragă. - "Eră “eminent la ele;. * - - “Mergi vre-o doică de te bagă. 
„De cât nu mă lasă mila 
„Ca să depărtez copila. -. 

*  Moaşa care vrea chiar asta . 
:.“A'răspuns către nevastă: 
—. Şi.de. fată fii în Pace,      

” “Sunt femei sărace "multe, 
Care chiar aci în curte | 
„Nom-putea aduce una . , 
Cu puţin plătind pe lună, 

„ S'astfel o să aibi prin mină 
„Și copila lângă tine; -. . 
„O să zie. că-mi, eşti: nepoată. 
„Şi ce vrem o să se poată, 

Moaşa' dar cu: câte-i Spuse 
“La prochimen 0. aduse, 

-. Şi o duce să doicească, 
„Chiar copilul ei si-l 'erească. 
Cu iconomii Caceste, -, 

„+ Făra şti că al său este, 
7 Să'se afle şi fetiţa... 
-3- Tot pe lângă cuconiţa.: - 

7 

Că vom face co vom facce; . 

1: Deci creșcând băiatul mare, - : 

  

Mişeliile din-lume 
Lo ştia el toate-anunie:.: . 

“EI ştiă sW'njure bine ..: 
Şi cântece de ruşine;. :. 
Invăţase şi la fluier, MI a 

" Încă şi din buză şuier, !- : să 
2" A se tăvăli 'n-gunoaie.. . -.. 
1 > Ş'a se jucâ cu 'noroaie. |. -. Dai 
„. D'alde aste. ş'alte multe - 

Şi mai mari, şi mai mărunte, . 
Nobilei fiind văzute AR 

„Nu i se păreau păscute;.. 
„Se amări, oftâ 'n sine; 
7 Neamul lui ştiindu-l bine. 
„Insă ce erâ.să facă, | | 

- Taina trebuii s'o tacă! . =. 
“Dar când îşi vedeă copila, 
Îi răneă ficaţii mila! 

"Căci fiind" ca -doicii fată 
„Mai prost cră. şi trâtată;. 
Însă oricum, trandafirul. 

De şi îl cuprinde: şirul, 
-„? Paţari tot se osibeşte”.. 
"Şi frumos tot -miroseşte. . - 
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Într'acest chip şi fetița Purtând de procobpsit nume, Îi arătă chipul, viţa, - De la cei ce îl văzuse 
Toata, ei delicateţi | Că de mic prin şcoli crescuse, i adeverea nobleță, „Deci acest fecior şi fată Mai vârtos înţoelepeiunea, .- - Cu doică, mumă şi. tată 

- Spiritul şi iertăciunea, Intr'o zi do vară bună: * 
O făcea la toţi iubită "Se duseră împreună 
Şi cu dragoste privită! "La moşie să se plimbe: Re Nobilul chiar din cuvinte - - Aerul ca să-şi mai schimbe; » * Cunoscându-o cu minte. Sătenii toţi cum aflară- * 
Şi că, când s'o face mare - - Cu mari, cu mici alergară, O să fie de mirare, * Să se plângă fiecare 

„Nu o depirtă din curte, -"Spuind păsul stu ce-l are, -De şi avea feto multe, „ Cerând dreptăţi a le. face 
Ci la "'nviţături o dete Şi "ntre. dânşii să-i împace 
Ca şi p'ale sale fete; „i. De pagube, de ispasuri, 

„„Doiea iar rămase 'n casă De pierderi şi de pripasuri. 
A sluji pe jupâneasă. - Intre alţi vine de faţă 
“Fata dar învăţătura, „Și un biet cioban c'o caţă, Cartea cum şi cusătura, Cu un sătean din moşie 
Prin silinţa ei cea multă Care aveâ a sa vie, i 
Le trecu în vreme scurtă, | Şi oile 'n ea intrase 
Şi se procopsi în toate Peste tot de o stricase; 
După cât natura poate! “Pentru carele săteanul 
Care şi cu osebire. aa Apuease pe ciobanul 

-Se făcu mai do iubire; Paguba să-i împlineaset 
Muima-i cea adevărată, Şi tot rodul să-i plătească. 
Ca pe însăşi a ei fată, - Nobilul acea pricină 
O purtă 'mbrăcată bine „, Socotind cui să dea vină, 
Ş'o aveă tot lângă sine, Fiul său răspunse ?'ndată 
Căci pre celelalte fete Făcându-le judecată, 

..
 

Pe la casa lor le dete; Şi hotărârea le curmă -. 
Cum şi nobilul ei tată „Ca să-i ia săteanul turma „O iubeă chiar ca sa fată, Pentru "via cea păscută 
Pentru a ei înţelepciune Şi păgubirea făcută; 
Şi urmarea 'n purtări bunc. Care auzind” ciobanul, -» 
Din potrivă pe băiatul : Incepu-a plânge, sărmanul, 
Il mustră tot cu certatul Ş'a se văita că rămâne Se miră cu ce cuvinte .:  : Stins, săracu, fir de pâine! Să-i mai bage în cap.minite. * Dar faţă fiind copila * Şi se necăjiă în sine Nu-şi putu stăpâni mila, 
Cum să facă răul bine; | Ci cu mintea sa pătrunse | Dar toate-i erau do geaba,. Şi întracest chip răspunse: Nu-l putea face do treabă. Cum că nu esto cuicale. - Abia pân” se făcu mare - Ca să-i ia oile sale, 
Treci şeoalilo primare, . Căci elo alt nu stricară 
Care n cele de pe urmă Ci numai rodul mâneară ; Toată 'mvăţătura curmi, „ Prin urmare. şi ciobanul Şi rămâne prost în lume, * . .  Rodul să-l dea la stăpânul,
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Adică:. cu fătăciunea 
Să plătească stricăciunea ; 
Iar turma să nu-i atingă | 
Pe biotul cioban să-l stingi. 
La această judecată ă 
„Ascultând nobilul tată, 
Se coprinse de mirare 
Pentru mintea ei căa mare; 

„Şi hotări judecata -. _" 

. 

:“ După cum o făcni fata, 
Dup' aceasta 'n multe rânduri 
Pentru dânsa stând 
Zise cătro a sa soţie: 
Dragi cum îţi place ţie? 
Fata 'asta mult îmi place. 
Nu vom puteă oare face 
Să o însoţim cu tot rostul 

Cu feciorul nostru; prostul ? 
Ci precum e ca cu minte, | 
În purtare şi'n cuvinte, . - 

"Şi: pe el capul nu-l taie, 
La doi boi să'mpartă paie, 
Tia o să-l chivernisească 
In lume cum să trăiască: 
Că de-l vom-uni cu altă 
De o viţă mai înnaltă, 
Păcat cu "dânsa vom face 

„ Că n'o să trăiască 'n pace. 
Soţia sa, cum ştim bine, 

Că păstră secretu'n sine. 

  

pe gânduri 

Că eu mă plec voii tale, 
" Astfel după ce vorbiră, 
Pe loc îi şi insoţiră, , 
Cu nuntă, cu ctinunie E 
A trăi în căznicie. ! 
Sfârşind nobilul aceasta, 
fise cătro el nevasta; | 
— Noi ăstor copii acuma 
Le sântem tată şi mumă,. 
Şi fără deosebire 
Li avem la o iubire, 
Or fata asta crescută, 
De va; fi de noi născută, 

“Or că în-locu-i feciorul, .; 
Care ne-a împlinit dorul, 
Acum tot atâta face 
S'a făcut, nu se desface. 
Do cât fata, să ştii bine. 
Că e născută de mine, . Ei 
Iar băiatului e muma. * 
Doica ce-o avem şacuma, . 
Care însăşi ea nu ştie -. 
Această iconomie. 
Zicând aceasta se puse 

„Şi toate po larg îi spuse 
“Ascultind el.cu mirare 
A soţiei sale-urmare, 
Incepii cu vorbi mică” 
Pentru băiatul să zică:. .. 
Nobilei sale neveste 

 Zise: — Fă cum ce ca cale | Proverburil6 aceste, — Adică 

„Nici salcia: pom, nici mojicul: om, — Şi, - 
Nici talpa casii cere de bute 
Nici mojicul boier de frunte. — Că. , 
Rața sălbatecă nu se domesticeşte. — Şi 
Pe pore nu-l faci să bea din fedelcş, 

, —. 

Pasărea după ce_se cunoaşte ? — După cântec. — Și, A 
Mojicul-diipă ce „Se cuigazto?:22 După vorbă = Ca, A E-politicos“că gardul, iţi Jupoaie. obrazul. — Mojicul, ; 

Despre mojicie iazăş 0 

Nu-şi cunoaşte lungul nasului. — Că, ij De unde ştie ciobanul, ce lucru e şofranul 2 —Că, 
? 
Omul neslujit e ca lemnul necioplit. -— 'Te pomeneşti că, Îţi trânteşte vorba, ca ciomagul. — Zicând : ” 
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- IT iai 7 . - - . .. „ 3 A. Pa „Nu. căută co am fost, ci-to/uită ce e subt cojoc. = De accea. „Nate băgă în -tărâţe, că t6. mănâncă porcii. — Insă, Se IE - Domnezeu să te păzească de 'ţiganul tureit şi de mojicul greşit. — ŞI. ** Dumnezeu “să te” ferească: de bătaia cerească, de “urgia "mpărătească! o [şi de 'pâra “mojicească.- . 
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"Un împărat prea cuminte, rupile când îşi fiicei i PE lângă alte cuvinte şi aceste el zicea: . E Dumnezeul sfânt să pizească |. Toată firea creştinească. p - a, -* Do bătaia cea cerească, ia | Da "De urgia "mpărătească, -- | . RR e a și de pâra' mojicească. Ra | ul său ce totdauna la rugi cu-el pus cra, . : Na 2" Toate le ziceă, dar una nu-i plăceă, îl supără; "Nu-i veneă să se zmerească să zică acest cuvânt: -« «Şi de pâra mojicească să.] păzească, Cel-prea-sfânt». i „Zicând : — Ce putere aro un mojic, prost, nătărtu, RE Unuia împărat mare prin pâro, să-i facă rău ? Te | Impăratul dacii vede că nu îl poate muiă i m „sa "Să-l facă pe el a crede ceea ce-l povăţuiă, , - Gândindusse făt «planul, zicând ; -— Voi.să-l pedepsesc! | , . Şi chiemă 'ngrab! pe țiganul, poteovaru "mpărătese, -. --* RE -" Căruia din întâmplare atunci dintr'un foişor, . i : Căzusa şi îi murise copilul stu cel micşor : a „Ii poruncește în taină ca, cu cârdul țivănese:! -. - i "Să se scoâlo să dea jalbi de fiul. "mpărătese, : Cu 'dovezi s'aducă pâră or cum vor şti mai -urit "Că el de sus îmbrâncindu-l. cu .zile l-a. omorit, | ! . : Deci .ingropând! pe copilul -poteovaru "mpirătese, E Ridieă dovezi, aduce tot sălaşul țizănese, . . aaa Dau jalbi către” 'mpăratul, cu jurăminte pârăsc, o „Că i-a îmbrâncit copilul, feciorul împărătese. - ea Impăratu "nfăţişcază po fiul său în divan. - - i Dovezile-l fac să crează că :a "'mbrâncit pe ţigan, - Pentru care impăratul chiar singur a hotărit, Să-l dea să-l aibă tiganul în loc celui: omorit.-'-. | Re 

  

4 

um Aşa dar fără de voie feciorul de împărat... Sa "i. A trebuit să se ducă tatăl său precum l-a dat; o «*. “Şim deosebi împăratul pe poteovarul chemând . + Ia Ti dă straşnică „poruncă pentru fiul său'zicând: . +. Sa ÎN Raa — Îţi poruncesc ca îndată cuim te'vei duce cu el, _-. i î...*Să-l îmbraci în haine rupte, să nu:i-faci hatâr vr'un fel, 2 Şi să-l pui la foi să sufle tocmai ea pe un ţigan: . NF Câna "vezi că nu' te ascultă îngrozeşte-l. din - ciocâs, N ... - Id . ” PR 
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Şi cu praftoriţa. udii mai adesea si-l lovoşti, - ; î-.. 
Dă în el; numai păzeşte unde-va st inu-l sluteşti; 
Ci voiu pentru o reşeală în astfel si-l pedepsesc, 
Do cât cum zic, tu asculti cele ce. iţi poruncese.. Di Deci ducându-se ţiganul cu porunca înarmat, a Le-a urmat toate intoemai cu feciorul de: 'mpărat; i - Il îmbracă m nişte sdrenţe ca p'o slugă, do țigan,” a Negre ?n cărbuni tivălite, de nu făceau nici un ban;':: i. „li puse la foi să sufle şi cu barosul să. dea, e 
De nu puteă: vai de dânsul! cu praitoriţa-l lovea; . 7... 
De câte ori. stropeă focul cu dânsa îl atingeă 
ȘI, obrazul, nasul, gura îi umplea şi îi mânjea., 
Pedepsele aste toato trebuind să ia sfârşit, 

„_..„ După trei zile *mpăratul iertă po fiul greşit; 
> = Şi trimeţând îl aduse iar cu tinste la palat, 
+ “Spălat şi îmbrăcat bine ca un fecior de *mpărat. 

"+ Apoi seara împăratul mergând să so roage îar,  . ..  .: A rostit ca mai "nainte aceleaşi cuvinte chiar.  -- Da + Fiul său, ce împreună 'sta 'ngenuchiat pre pământ, 
“7 fise: — "Tată! mai va “încă să zici. şi acest cuvânt: 

Dumnezeu sfântul să te piizoassii -p 

a: 

Şi de praftoriţa” țigănească. , 
Atunci împăratu ?n sine de vorbele lui râzând 
Şi isprăvind rugăciunea pleci în iatac, zicând: A — Omul până nu pătimeşto nu se învaţă. — Şi. 
Până nu dă cu capul de pragul de sus, nu. vede pe cel .. A . „(de jos. — Si. toemai,. . Când îi dă cuțitul de os... DN pa 

po + 
  

a Despre frică şi vitejie pi . i 

  

GR , | 
În vremea răsboiului e mai "scump fierul do cât aurul. — ŞI, 0. 
Cine *e viteaz, în urma: răsboiului se cunoaşte. — Că, m "După răsboi se. vede capul viteazului şi urma. fricosului.. - Lăpului de "rar fi frică 6 ploaie, ar purtă ipingea. — Şi, “Leoaica numai un pui face, şi bun. —— ŞI, Ne “ - “ Omul voinic nu se sperie de toate muştele. — Mulţi se laudă, zicând: . — Deslegâ-voiu sacul, vedei-vei pe. dracul. N aa O să cauţi în gaură de şearpo si te ascunzi. — Şi o să strigi: "Teşiţi morţi să intriim noi, că e vremea de apoi. — Dar, 
După risboi mulți viteji se giisese, — Deci, .. Se Cn curaj de găină moartă. — Şapoi, o a Na ţi-6 necaz cănd fs izbeţte vre'un armăsar, ci când te trântegte un . | a Sa [măgar. — Dar, . Când seme mortul, şi dracul moare de. necaz. — Însă, e Volpea nv se sperie de ăl de se laudă. seara, ci de ăl: de.mănâncă. |. 

“ -. (dimineaţa; -— Suat mulţi, - 
. . i - - 7 Ea 

. Z 

i 
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La plăcinte inainte şi la răsboi înapoi. — Sau, La răsboi în coadă şi la fugă în frunte: — Vicând:. : — Fuga e ruşinoasă, dar o şi sănătoasă. Şi, . i Işi tace spaimă singur, ca calul de vânt. — Şi, Fugo ca dracul de tămâie. — Strigând: . Apropie-te crâng, depărteazii-te câmp. — Şi, Fuge ca când il.goneşte cu biciul de foc. — Și, Stă pitit ca iepurile şi ciuleşte urechile, 

I se face ?n cap părul măciueă, — ŞI, - p Tremură_ de parcă-l găsesc toate năbidăile. — Şi. „Parcă "i-a dât cineva mătriunt— = Şi - _I so face faţa ca turta de ceară. — Că, " Omul fricos umblă cu Shiaţa, "n sân. — EI, ” Se sperie de toate buruienele. —- Şi, , BI "Părul în cap i se zbârleşte - ii ” De frică când povesteşte. — Şi, 
N'are "mprejur biet njmica : 
De undo-si'şi lege frica. — Vicând: 
De frică inima'n Mio. 
Se lasi în jos pe vine. — Şi, 
Se sperie deumbra lui - 
Şi se uită ?n urma lui. — Fricosului, | De o gânganie mică . a Piru'a cap i so ardică | 
Şi pielea i se furnică. — Când vede groaza, : Fuge ca câinele cu coada "ntre picioare,- — Că, De o-umbră, d'o nălucii ! Frigurile îl apucă. —- Numai când, . Este la largul lui şi la strâmtul altuia. — Zice: Infricoşază-ţi cusurul să nu-ţi ample ce... — Şi, Dacă n'ai bătut e... mie 

„Nu'nfricoşă p'ăl voinie. -— Că numai, 
Babele cu sânge bătrân 
So sperie şi-şi Scuipă ?n sân, — Jar când, Il ei la trei parale, — Atunci, | 
Mai multe din e... b... - 

* Decât. la tabaci meşini. Şi, 
Bea niţică apă rece a . De speriătură-i trece, —- Şi altă dată, ca şoarecii când cântă E pr [jucând hora: * Sus de mână, jos de vină şi mai aproape de gură. — Cu | 

[toate acestea, Frica păzeşte pepenii. — Şi, ' Câinii sunt paza oilor, — Că, E | Mai rău se sperie cineva din auzit, decât din văzut, 

n .
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Povestea vorbii 

. . - - 

O vulpe odinioară, (povesteau strămoşii mei). , 
Mergea seara si vâneze, după obiceiul ci, | Şi mai cu seamă adese se ducea la moară "m sat. ii Unde găseă gâşte, rațe şi găini pentru vânat. i Aşa şi un cotoi iară venoă po lângă taraşi, ! | 
Că găscă să prinză şoareci şi mari şi mititei, graşi. 
Aci vulpea cu pisoiul întâlnire des având 
Amândoi se'ndrăpuliră, unul altuia, plăcând. 

" Întrară şi în toemeală de a se lua amândoi, 
“A trăi în căsnicie ş'a se mângâiă ?n nevoi. 
Aci făcură şi nunta, puind masă de vânat, 
Mâncând, se înveseliră şi să joace s'au sculat, 
Pisoiul îşi drese struna şi răsună grosul bas, . 
Iar vulpea cântă cu vorbe, slobozind ascuţit glas: i Bine este doi cu doi 

Şi noi, ncică, amândoi, 
Bine eră mai demult, ! | . . Dar -noi. neică, n'am ştiut.., 

Când eră ea să mai zici, un câine îi auzi 
“ Şi'ndată şi el la nuntă pe fugă se repezi, 
Dorind şi el să se prinză cu aceşti tineri la danţ, 
Şi să joace vre-o polcă, vrun vals sau vr'un cotrodanţ, Dar cotoiul pierd cheful îndată cum l-a zărit, 
Vulpea tăcu cântecelul, îl lăsă neisprăvit, 
Şi croihd'o la fugă spre pustie amândoi 
Tocmai în crâng se opriră a so uită înapoi. 
Ocărând aci pe câine vulpea cu glas înţepat | “Nu vrea nici de cum să-l ierte (de şi el erâ în sat), Zicând : — Ai văzut mojicul cu obraz gros necioplit?! 
Cum veneă fuga la nuntă, fără bilet, nepoftit, 
Ce? 'To-ai speriat birbăţelo? Riăspunse el: — Aş! nimie. Nu se prea sperie lesne o inimă de voinic; ; Dar n'am vrut să fac gâlceavă la nunta, mea cu-un netoticj! Că ţi-l făceam să se lingă de cinci gheara mea pe bot; A: _ „Şi rezimându-mă ?n grabă mă suiam în vre un loc, 
Stam aci fără să-mi pese şi-mi băteam de dânsul joc; Dar îmi eră pentru tine, că din mână to pierdeam. - „„. Şi-atunei, cu inima tranti rămâind, mă prăpădeam. 

"Mireasa la aceste vorbe negreşit că ar fi plâns, 
Dar nu-i puteă veni jalea de gâdilituri şi strâns, 
Ci cu hohote şi râsuri, fiind departe de câini 
„Ca să piarză supiărarea îl luă iarăş de mâini, 

"Şi cu el hora sărit'a vizuina 'nconjurând, E 
! Răsună cu glas din gură acest cântecel, zicând: ui Bărbăţelul meu



DE DR - . 

  

-“7! Voinicelul- meu, . .- N a | „Mult e inimos, | e -. a Mult e nefricos. | , E Do şi am fetit a r N o “Dar am nemerit; | , | 
Luai pui de drac e | E Toemai după plac. 
Nam îrică de fe . | N 

. 1» De: nimini cu el. Se - -- Cumătral lup, caro “n vrâme umbli ca un vătăşel, Trecând .p'aci cu "ntâmplare Ş'auzind joc, cântecel, -. „- s. Cu raport despre aceasta degrăb în fugă s'a dus , Şi la leul, împăratul dobitoacelor, ?] a dus 
Leul cum citi raportul pe lupul a întrebat; | 
— „Dar nai aflat tu pe citie a luat ea de bărbat? — Nu ştiu, îi: răspunse lupul, că în casă n'am intrat, + Dar fără să văz îmi pare că pe dracu a luat; "— Cum. aşa! zise "mpăratul, după c6 ai cunoseut? Ă în i — După cântec, el răspunse, că cam nu. prea 'mi-a plăcut. „ Când”vorbiă acestea, iacă cuviosul urs veni . 1, Şi cu zmerenia toată ?nainte-i se ploconi. 

-Mistreţul grof după dânsul îndată intră şi el, | "Gras, gros, umflat ca cu țeava, şi:so închină la, fel, Porunci leul îndată să Jo dea câte un je o. ”  Puind pe ursul în dreapta şi'n stânga porcul mistreţ. - --Apoi le citi raportul de rând în jos şi în sus, . o „Pentru măritişul vulpei, caro lupul l-a adus. "Se uitară. toţi-la dânsul şi cruciş şi curmeziş 
Şi -se zbârliră de groaza acostuia măritiş,, | i "“Zicând : — D'o fi luat vulpea chiar pe dracul do bărbat „a n . | e. = N „2 Ne-a făcut pe toţi papară, Suntem pieriţi, ne-a mâncat; "Dar, după povestea vorbii, nici un Imeru să nu crezi 

N 

- Aşa din auzit numai, cu ochii până nu vezi; | Insă altfel nu se poate decât un prânz să gătim 7 Şi pe vulpea cu. bărbatu-i la masă să o poltim ; “Si de va fi: chiar şi dracu, cum. sântem noi grămădiţi 1 Luptându-ne *mpreună tot putem fi mântuiţi, i „2. De cât câte unul-unul,. prin păduri a ne află, :- Şi cu noi prea cu ?nlesnire pântecele Asi umflă ; Jar de nu va fi bărbatu-i drac, după cum auzim . e 2. Atunei îl facem prieten şi împreună 'prâuzim. SR 1 Zice leul: — Prea bin este acest sfat caro mi-l daţi, . " Dar şi aşa ciudat vino ca să fim asiguraţi ; a Căci 'po dracul vre odată din noi cine l-a văzut? . - * Şi ca să-l. putem cunoaşte este proa de necrezut, | | Do unde ştim alb-e, negru, galben, roşu, or altfel : A a “Şi cum l-om zări indată să zicem“ că oste el? : - Noi auzim: că'n oraşe, prin acest mare pământ d A Ar fi multe dobitoace şi 'nu le ştim ” 
A 

ce fel sâut, e 
- . 

i 
Da
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ni „3 ”7Că noi la ele nu mergem, nici ele. la noi nu țin, | „Nu ne-am văzut unii p'alții nici odată cel puţin: ..- 
„„ . Asemenea şi de dracu numai. doar cât auzim... - 

„„„.* “Cu toate aceste lupul să:so ducă a-i pofti 

„5.04 "Şi proa mult îi pare bine că 
De aceea, vă -polteşto: ca să veniţi mai apoi, 

EI 

„a 4 4Că ar fi cea mai rea fiară „ Yar fi făcând “mari cruzimi, 
Dar pân'intr'acest; ceas sfântul rie-a ferit; ca să-l vedem. .'-."; ; Fie de ăst loe departe, dal vedea lipsă n'avem...: 
Dar dacă vrăjmaşa vulpe legea cumva a călcat 
“Ca numai rău să no facă cu dracu s*o fi "ncureat, - aa 
'Frebue cu chibzuire să facem toţi vreun plan o 
“Ca să no ferim de răul acestui cumplit duşman :. 

"Şi îngrabă să se 'ntoarcă.cu răspuns a ne vesti, 
„Apoi vom vedeă ce-om face; a 

Vom. găsi fieşte-caro loc capul a ne vâri. , 
* După ce. se sfătuiră în felul de mai sus zis; i 

Gitind masa, fu îndată -vătişelul lup trinus, 
» Ca să. poftească pe vulpe la p 
Cu soţul ei dimpreună, să vie 

„.. „Se repezi lupu: dată ca 
Ardicând pulbere “n urmă-i ca 

"ŞI tocma drept; ghizănia tinerilor: când veni - E 

tuncea vom hotări,- * . 

rânzul împărătese.  ....., 
că îi doresc. . » 

un grabnic curier, 
norii până la, cer.- A 

Inceptncet: să! păşească, curajul îi 'conteni; 
Nici nu îndrizn 

Şi cu -sfială d'afară, din 
-— Cumătră !... Cumătră vulpe ! 

i să intre „Ci tăcerea-şi dezlegă . 
depărtare strigă: [i 

1... — Cino e? ea a răspuns, 
— a poftim până afară, îi zise el stând ascuns. pi „— Dar ce vrei ? întrebă vulpea, până la uşă ieşind. .».. — Sânt trimis, răspunse lupul, do prin stuf capul îvind,. ” „A auzit împăratul cuni că te-ai căsătorit, . Da 

Fiindcă” azi' arp 
Zise ea: — Cât 
Dar să ?ntreb s 
“Auzi bărbate ! ne chiami, 

soţ bun ţi-ai. nemorit N 

masă, să prânziţi şi amândoi, 
pentru masă din. parto-imi bucuros cu, . 

i văz voieşte- s 

Mergi la masa'mpărătească 2... 
„ <Mârâmiau ;» auzind lupul, i s 
„Şi dete înapoi fuga cu totul înspăimântat. .. | 
"Ajungând la împăratul şi de frică tromurând, : 7! - ..-Ostenit cu limba scoasă suflă 

  

— Impărate ! nu.e bine, 

n E! Maş fi st 
. Orez că mă înv 
.— Fă, bine, îi zi 

ătut, el zise, 
4 

ă meargă. bărbatul meu? - ”. 
spune-mi ce răspuns să dan. | 

Răspunse el: — Mârâmiau! . ** 
'a părut prea ciudat, 

  

şi Spunei zicând: - Si 
să ştiţi că no-am prăpădit. = „1 întrebă leul :— Spune-mi ce ţi-a făcut? Ce-ai păţit?. - 

ce ştii ce, mi sontâmplă, 
ţa minte curier a mai umblă, .: RR 
se, leul, l-ai văzut? ce fel eri? 

--— Nu l-am 'văzat, el răspunse, dar glasu-i mă "'nfiori, 
- :Vorbeă o limbă 
„Şi mă prinz pecapu-mi cum-că numai dracii o "nţeleg, 7 Decât ea, baciros 

[Ră 

pociti.-. pentru 

prinse, "dar... 

  

care cu mă leg. 
4 

nu ştiu de vor veni,. a 

   

  

«d



192” „4 ANTON PANN! - 

Şi mai bine ar fi dacă bărbatu-i nu va. voi, 
Auzind leul aceste, ceru de la ceilalţi sfat, 
Zicând : — Spuneţi co să.facem? ci nu e de amânat, "Ci trebue mai îngrabă v'un fel â ne folosi,- 
Ci ei o fi plecat poate şi îndată vor .sosi; 
Eu găsesc de cuțiinţă că aici si nu şedem, 
Ci mergând să ne ascundem. care pe unde putem: Şi pe ascuns cu ochianul în drumul lor să -privim, Ca din cale depărtată uitându-ne si-i zărim : 
Şi de va fi cum se zice, bărbatul vulpii vr'un drac, Să nu faceţi vro mişcare, ci să tăceţi și să tac, Că ci negăsind pe nimeni o să şeazi ce-o şedea Şi o să plece acasă de treaba lor aşi vedea Astea vorbindu-le leul toţi ziseră ?ntr'un cutânt: .., — Câte le-ai zis, împărate, toate înţelopte sânt; | — Dacă e aşa, el zise, faceţi-vă toţi în părţi, "Că eu m/ascunz dup'o stâncii pe marginea, astei bălți. — Eu iar, îi răspunse ursul, sus în ăst copac mă sui Şi prin frunza lui cea deasă orce voi vedea vă spui, - Porcul zise : — Şi cu iarăş, jos în frunzet mă 'mvelese. Să scoţ o ureche numai ca să-i auz ca vorbesc, : Lupu-şi găsi şi el locul, vârându-se întrun stuf, Ca să poată fugi lesno:când va vedeă 'vrun zăduf, j ' Vulpea dacă întră 'n casă şi cotoiului i-a spus, Zise el: — Dragă nevastă! Eu pân'acum nu m'am dus Să văz împăratul cum e precum şi pe. mine el], “Nu ne ştim. unii pe alţii, cum sântem şi în ce fol; . Ba nici nu ştiu înaintea-i cum să mă înfățişez,. ” Nici cum să mănânce la masă-i, nici pe scaunu-i să Şez,.. - Ci ia să şedem mai bine în căscioara-ne aici Şi de va îi vre-o întrebare, doar ei şti tu ce să zici. Cineva cu o minciună scapă de alle nevoi. ' Dar încă de la o masă să nu putem scăpă. noi ? Îi ziso ea: — Ba birbate, ai să mergem să mâncăm, Ci se mânie împăratul hatârul daci-i stricăm ; ă Chiar şi politica cere să mergem. să-l salutăm, "Să-i facem închinăciune şi mâna să-i sărutim, . Necum să fim poftiţi încă şi să urmăm în alt-fel : - / | Să ne purtăm mojiceşte şi să nu mergem la el! - — Dacă e aşa, rispunse bărbatul ei, bine dar, „Apucă de te găteşte, ştergeţi ăl cojoc. murdar, . Se sculă vulpea îndată şi în cel mai grabnic pâs, Se scutură de ţărână, sc linse po bot, pe nas, Cotoiul iar ca şi dânsa, scuipă în labă pe. loe Şi la cap se netezeşte, la coadă şi întwalt loc; Apoi luându-și nevasta de Draţet ca un bărbat * Plecari pe potecuţă si se ducă la palat, - : EI însă zglobiu la firo tot în jocuri se ducea, Sireă şi Plumei cu dânsa, mii de comedii făcea,
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Leul cum! stă 
Pe urs zicând 

Cu mult mai | 

Unde îl vezi 
Intinde ochianul bine şi te 

| Ţine-l tot spre acea parte, nu-l lisă din mână jos, făr de vesto cu ei să ne pomenim 
Ca nu cumva 

după Stânci tot adesea întrebă, . 3 — Cuvioase, vede-săi ceva au ba? " Ursul răspunse că vede cu vulpea un ce Yiind mie decât dânsa şi ca un drac tot; sărind, Li zise lui împăratul: — Poate iți pare aşa, do departe, dar nu te Snfricoşă; 
uită mai" frumos, . 

“Cum vorbim -să ne auză şi ceva să pătimim,. — Curaj! Cu r aj! Să n'ai frică, strigă porcul către leu, Căci când vor veni aproape paşii lor îi auz eu, „.. Deci, precum am zis, mâţoiul - ŞI într'o parte şi "1 alta făcâ „Văzu pe o co țolană sus intrun copac cântând și se opri aci 'ndată .ctitre mi —. Nevastă! lacă ploconul, îngăduieşte niţel, Sti ţi-l prinz. ca să ne ducem 
Aceasta zicând îndată se irci în copac sus cu ințeală ghiara pe dânsa a pus, 
Şi 'ntro-elipă 
Ursul, care as 
Că ar fi chiar necuratul desă Şi de spaimă 
— Sântem pieriţi toţi, st 
Dacă el o zburăto 

A avut dreptate lupul într'at 

Ajunseră şi intrară în 'casă ti 
Carii văzând masa 'ntinsă 
Tu pricina ca să iasă ] 
Şi a privi când de-i 
Că doar vor vedei, 

Şi gândind că Şoareci umblă 
Zicând către 
Si te uiţi acumă numai cum 
Şi în loc sărind cu sl 
Mistreţul îngrozit. fo 

— Fugiţi! Pugiţi! v 
Mi „Cotoiul de sp 

cu vulpea pe drum viind : nd zglobii şi Sărind, 

reasăi zicând: 
y 

la împăratul cu el. 

te toate cu ochianul le-a văzut a vârşit a crezut, ” cu cutremur zise "mpăratului leu; 
ipâne, după cele ce văz Gu; are o prinse din vârt de sus, „De m'o vedea şi pe. mine, apoi ait! Atunci m'am dus; 

ât de s'a speriat, i Dar si-i! staţi în tăcere că iacă s'a apropiat. N Stând ei astiel în tăcere şi ascunşi, cum am zis, toţi, * 
nerii soţi; Mi 

şi pe nimenea aci 
a uşe d'a se suci ! -0 parte, când de alta ne 'ncetat, 

să vie marele lor împărat; Dar şezând cu amânare pe verdeață ș'adăstând, . , Un ţânţar din întâmplare dintr'an loc în alţ zburând, Viind s'a pus pe urechea mistreţului cel ascuns "Şi fără ceva stii pese înligând botul l-a "mpuns. „EL tot seutură urechea să fugă a nu-l pişeă, Până când zări pisoiul frunzele care mişcă, 
de odată s'a sculat, . vulpe: — Dragă! o să mai prinz un vânat, 
ţi-l mănânc viu, nefript. iara dinţi:a urechea-i "şi-a ?nfipt.- - | arte,, gândină că n'o mai scăpă, „În râu ca nebun dând fuga din puteri strigând ţipă: -; ă mănâncă, pe mine ma şi răpus! aimă sare să scape în copac sus, 
el a-l nimici, 

Ursa părându-i că vine şi pe 
“ Anton Pann, Vol.I, 13



Din copac jos se aruncă şi se, lungieşte " aci, 

Făr'a putea alt să zică decât numai: Mor: Mor! Mor: 
[iupul' cum auzi iarăşi alergă la leu ca?n zbor, 
Strand: — Ce stai, împăirate, 

ANTON PANN 

? 

că mâncă pân'acum doi, 
„Şi acum îndată vine să ne piarză şi pe noi! 
Leul, auzind pe lupul, dându-i astfel de raport, 
Zise: — „ Decât viu în ghiarari, mai bine în api mort . 2 

„Şi închizând ochiPndată în valuri s'a aruncat. 
E “Lupul şi el după dânsul asemenea a urmat. 

Cotoiul. în acea clipă pe ursul sus când văzii 
De spaimă sărind îndată ca 6 minge jos căzi, 
Şi se 'nfipse în ţandăra unui copac “rupt de vânt, 
Care eră ca o ţeapă ardicată de pământ. RN 

Vulpea iar în acea groază de „spaimă fierea-i plesui. 

. Somnul cel lung o cuprinse şi nu se mai pomeni. 

- In faţă unacţi vorbeşte 
-Şi. în_dos alta-ţi. voiește. — Şi 
In ochi cu gura te inze 

Pn' dos cu ac te împunge. — Si, 
In a faţă dinţii” ți ălbeşte 
Şi inima îşi negreşte. — Şi: 

- In fată fe notozeşte 
Şi în “spate te cioploşte.—Fl este 
C'albina în gură cu'.miere 

- Sin coadă cu ac şi fiere. — Vi- 
, „[eleanul, 
Fiţio coada ca vulpea în toate 

[părţile. — Îl vezi numai, 

“Despre viclenie 

- y N . . 
„Bună ziua, toată ziuă, 

[Ş 

şi din cap, - 
[La toţi, mereu moţ. — Şi, 

To mângâe cu ghimpi. — Şi, 
Te atinge cu bumbac. — Pe vi- 

(eloanul, 
să-l pipăeşti 
nu-l nemereşti. — 
[Cum a, zis unul, 

— De scund esto scund - 
Dar nu'i dai de fund. 

Cât să umbli « 
Nici în piuă 

      
(cuvânt, 

ste taler cu doui foţe. E 

  

“Oarecare meşteraş: 
A trimes un băcţaş 

„Cu un taler rudărese . . 
Cu două feţe, prostesc, . 

| Ca să ia dela băcan 
Jere roşii de un ban. 
Îi mai dete şi'alţi doi 
Si ia icre negre moi. 
Băiatul cam prosticel 
Cerând icre de un fel, - - 

. - Povestea vorbii 

Le-a pus pe taler aci 
Şi altelo porunci. 
Băcanul dacă "i-a dat, . 
— Unde le pui?l-a introbat. 

_EI talerul întorcând 
Şi icrele răsturnând - 
— Punie-le aici, a zis.. “ 
Şa mers d unde 'l-a trimis 
Acolo cână s'a arătat 

„Stă ipânul său l-a întrebat:
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— Celelalte unde sânţ ? Si “Stăpânul său necăjit- “Or nu 'nţelegi de: cuvânt? . | Îndată La pălmuit, i 
“Copilul iar întoreând. A > Zicând :— Vezi minte să ţii o 
— Şi iacătele, zicând, - Şipăzeşte să nu fii ăzură ş'acelo jos, . Da Cu două feţe şi tu, r 

„Nimieca fiind din dos, | „Cast taler ce te bătu, 
= Ț e. 

Despre pocăire sau făţărnicie -—- 

„Minăncă_sfinţi şi scuipă draci, — Şi, 
pi Cu trupul în. BiSGFIC şi” cu-gândul la dracul, — Făţarnieul, i 

Este 'o floricică, cine-l miroase nasu-i pică — Că. Nici dracul mai întâi 
Mi Nu îi dă do căpătâi. — Că, e N - Mâna care n'o poate muşcă, o sărută. — EI coste, . Ca cărbunele stins care te mânjeşte . Pi Şi ca.col aprins care to pârleşte. E Ochii poreului caută tot la. pământ, N Geme no bolind Şi cauti ne pierzând. — Dar, | i “Boala lui' e sănătatea noastră, — Ipocritul este, . : | Mâţă blândă, zgărio:'rău. — Şi, | „a a “Cărbune ca cenuşe acoperit, — 0ă e, - La unii mumă şi la alţi ciumă. — Umblă, ” În gură cu Dumnezeu, şi în inimă cu dracu, — Şi, Ziua fuge de bivol şi noaptea apucă pe dracu de coarne, În cuibul zmeritului locuieşte dracul, -— Şi DI “Cu lingura îţi dă dulceaţă şi cu coada îţi scoate cehii. Lup îmbrăcat, în piele de oaie, . - Umblă să sperie lupul cu pielea oii. — Dar, - , Baba bătrână nu se sperie de drugă groasă. -. » Me 
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$ * - Un împărat oare care - - „_ Să-și slobozeaseă soldatal,. - „ Având un cal bătrân tare, Ca să umble n bună pace i, Care picioarele sale | „Singur pe unde ?i-o place. „Abia le târă pe cale, N Şi ca să-l cunoască bine Ş'abia puteă roade fânul, . *-Când îl va vedea or cine, - “Ca 'şi cojile bătrânul; | Câ'n slujba'impărătească - Dar pentru că îl iubise, „A fost şa luat ostafcă, . De bine ce îl slujise... - Ji făcu o haint'n spate " pr ŞI-I scăpise în riizboaie „Cu petiei, feţe schimbate. : „De oare care novoie, 
Aibastre, verzi, galbene, roşii, '-Se milostivi *'mpăratul (Cum se îmbrace comicoşii). 
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Ş'aşa după ce-l imbracă 
Porunci ca să-i mui facă, 
Şi potcoave în picioare 
De oţel scâriteietoate, 
Ca mai mulţi ani Să trăiască,. 

„» Pietre să nu le toceasci. 
Făcându-se aste toate 
Porunceşte de îl scoate | 
Afară ?n câmp ca să, pască 

„N'unde-o vrea -să locuiască. 
„. Umblând dar în astfel calul 
“(Precum ţi spuserăm halul,) 
Când coboră pe o .vale . 

„Se 'ntâlni cu el'în cale 
"On leu, care în viaţă 

Nu văzuse de cal faţă. 
Pe loc el cum îl zăreşte 
Se spăimântă, se 'ngrozeşte, 

"Şi de frică ?'ntr'o suflare . : 
Se "ntoarce ?n fuga mate 
Strigând: — Fugiţi, fugiţi toate, 
Fiare, care'n cotro poate, 
Că vine fără zăbavă, 
O Jiganie grozavă, 
Şi de-i vom intră în ghiare 
Vom pieri cu mie cu mare. 

* Un lup care-l auzise - 
"ŞI cu totul se “ngrozise, 
„Vine la dânsul îngrabă: 
Şi tremurând îl întreabă: 
— Co e? Ce strigi? O minune! 

Cine te goneşte!.., Spune ? 
„Leul abia se opreşte 
Şi răspunzând, îi vorbeşte: : 
— Lupule, nu este bine, 
Vine peste noi ce vine, 
Nu ştiu să.o 'spui p'anume, 
Că n'am. mai văzut pe lume. - 
— Ce fel e? Intreabi lupul. 
Cum şi'n ce chip îi e trupul? 
Loul începu să zică: 
— Îţi spui pe scurt, cămi-e ri 
Zăbovind cu vorbă lungă 
Nu cumva să ne ajunbă ;. 

- Nu departe colea'n vale, 
* Toema'n potecile tale, 

» Este o namilă mare 
"Tot pestriță pe spinare;. 
Capu-i este lung, şi botul, 

. 

& 

că 

îi 

"Mulţi so sperie de nimica, 
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Gura-i te 'nghite cu totul, 
Piclea-i e impestriţată, N 
Până la coadă bălţată, - 
Numai băgai seamă Palte, 
Dar picioare “are "'ralte, 
Şi din ele fulger scoate 
În pasurile lui toate; 
CunNeuvânt e o nălucă, 
S'o-vezi groaza te apucă. - 

. Lupul zise: — Fii în. pace 
Nimica nu' ne va face. » 
Lucru de spaimă nu este, 
Că namile de aceste 
Multe in zilele mele Ă 
Am petrecut prin măsele. 
— “Te 'nşeli, lupule, el zise, - 
'Țio-ţi pare că spui vise, 
Dar vei vedeă tu acuma 
Cum ţi-senfundează gluma. 
— O doamne! îi zise lupul, 
Nu-i pot vedeă d'aci trupul! 

(Şi se'nălţa din picioare > p 
Să vază-l va zări oare?) 
Leul zise: — Vin la:mine 
Să te'nalţ ca să-l vezi bine. 
Şi ardicându-l în braţe | 
Il strânso'n ghiare de maţe. 
Liupul având urdinare 
Il trecu, biet, de strâns tare.. 
Leul această văzându-i 
Il trânti'ndată zicându-i : 
— Tu.nici nu-l văzuşi bine 
Şi ?ncepu să .deâ din tine, 
Dar de îl vedeai ca mine 
Atunci mureai vai de tine! 
Zicând acestea îl lasă 
Şi fuge 'n pădurea deasi, - 

se 

? “o... 

Ş'apoi şi'n alţi bagă frica; 
Te miri de ce-şi fac nălucă 
Şi frigurile îi apucă, 
Ast-lel de oameni în lume 
Au născocit spaime sume: - 
Strigoi, stafie, Murgilă,. 
Miază:noapte şi Zorilă, 
Ş'alte multe de aceste; 
Care nici au fost, nici oste,. 

.
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Despre lăcomie şi neeconomie_ 

S'a ospătat pân'a erăpat. — Şi , . A ins păi 4 pus vasă cu fundu'n sus, — Şi 
- Peştele din eleştiu 
Umblă să-l înghiţă viu. — Şi 
Stă, îmbucă licomeşte 
'Ca un lup când se pripeşte. — Zicând :- 

"Sunt de unde n'are mărul coaje şi cireaşa sâmbure. — ŞI, El mănâncă un pureel De 

rr 

altui dă un puricel. — Ş'apoi cere, |. | Şi din coş griunţe a] 
| Şi din postavă tărâţe. — Insă, . Pa | “Cloşca care coprinde ouă multe. nici un pui na scoate, —- Că Mierea în gură e plăcere . i 

Dar la inimă durere. — Lacomul, 
„La gustare cât cal mare , 
Şi la prânz nici cât: un mânz. — Neeconomul este, 
Ca feciorul lui bani gata 

„ Risipeşte cu lopata. — Şi, | E | "Banii din mână îi scapă a | Ie „“Ca ciurul cum ţine apă. — Şi, ” Azi întinde pân'o rupe, mâine ware s'0 astupe. — Că, A îmbrăcat pe dânsul haine oi - 
Ya ţinut de Joi până mai apoi. — Şi pe urmă. a Ajunge din cal măgar, | ME Şi catâr din armăsar, — De accea.a zis cineva: - 'Ompina, nspoate, 
E bună la toate. — Și. 
„Cheltuieşte române 
Şi vezi cecți mai rămâne. —. Căci, 
Câinele de este. câine . 
Şi tot opreşte pe mâine. — Iar, 
Cine se biruieşte | - , 

„De or şi ce pofteşte . « Dobitoc se numeşte. —— Pentru că, 
'Cu cele puţine 
Acel mult săi ţine. — 'Fotdauna, 
Or la unul or la trei, tot o lumânare arie. Că, 
"Celui cu economie : 5 
Suta îi este. lui mie. — Poate zice: , 
Sunt bogat, de cât . , 
Pe cât am, p'atât, — lar,. po “Cine îşi mănâncă sămânţa de în, îşi mănâncă cămaşa. 

4
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„Cât “ţi-e pătura, atât de întinde. — Căci, i "_ Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. — Şi, ” Cine cheltueşte peste ceea ce câştigă n'are-7n casă. mămăligă. - 2." Cum e ţara şi obiceiul. Da . E » Cum e sfântul şi tămâia. 
Să. ne cârpim, că nu putem tot; să ne înoim. Spirtura până e mică trebue cârpită, - E i Omul nu iese cu dosul la oameni, ci cu obrazul. — Dar încă, - Hainele nu fac pe om mai de treabă, . "+. “Brânză 'bună în burdut de câine, Mărgăritar atârnat de gâtul porcului. — Sau, Belciug de aur. atârnat Ia râtul porcului. — Că, _ Alta. e- fluarea. de grădină şi alta e floarea de câmp. — Că, “  Obrazul supțire cu multă cheltuială se ţine. „?. Biecare îşi ştie păsul. stu. a Tot obrazul îşi are necazul, : Fiecare singur ştio unde îl strânge opinca,, Corabia mare şi valuri mari o bat.— De aceca, - - „Nu te măsură cu cei mari. — Că, , “ Cine are piper mult bagi şi în terei, — ŞI, După ce e carnea grasă mai pune şi seu. — Dar, Invăţul are şi dezvăţ,. — Că, - - „Nu e totdauna, Paştile. — Şi, E . “Cui nu-i place să trăiască ca găina la moară! — Insă, Nevoia îl învaţă să trăiască ca viţelul la oraş! — Că... Nu e după cum vrea omul, ci după cum vrea Domnul. - Şi moşului îi place toate; dar 'să le roază nu poate. Rău „la vale, riu la deal. . E anevoie când ajungi să cumperi orz de la sâşte. *. Strânge mişină de cu vreme. - i. - - Gunoiul de vară e piper de iarnă... | Omul înţelept îşi cumpără vara sanie şi iarna car, — Şi, Leagă sacul până e rotund, nu când ajunge la fund, — Că. De.undo tot iei şi nu pui, curând se isprăveste, , „Banul e făcut, rotund, lesne se rostogoleşte, . .- Anevoie se câştigă şi lesne se 'cheltuieşte. Iei câte unul şi dai cu pumnul. — Şi, „Nu risipi meiul, că anevoie se adună. — Că, Da Soarele şi iar nu, poate să le încălzească toate, — Ci, Când însetează curtea ta, apă ?n drum nu. lepida. — Şi Apa limpede până nu vei vedei .- e ": Cea turbure n?o lepădă. — Şi, | Până nu vei vedei pe cel bun, nu lepădă pe cel prost..— Că “: Cine o ia prea lată, rămâne cu ea ne crăpață. - 1 găsese frigurile pungii. — Şi apoi, 
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Nu e mai urea boală de cât punga oală. — Că, a | 
Omul fără de bani e ca pâsărea ie aripi, când dă să 'zboare pe 

[eade jos şi moare. — De! aceea, 
Nici si te inbolniiveşti, nici să aibi trebuințăi de doctor. — Că, : 
Cine triiieşte nidăjânindu-se, moare jinduindu-sc, / - 
Roda omului „e punga cu bani şi sacul cu mălaiul, | 
Stitul la flămând-nu crede. . | - , 

- Până vine cheful bogatului iese sufletul săracului, ” 
„IN îdojdea tati oâre mama” nani e 

- “Nu e nimie ca sănătatea “şi banii. — Ca, ia : DR 
Sănătatea face banii şi banii săniitatea, m | Pa 
Când ai bani trebue si ai. duşmani. — Dar şi, re 
Omul fără duşmani nu-i plăteşte pielea nici” un ban. Aa 
Banul muncit nu se prăpădeşte. - - 
„Omul face banii şi banii pe om. — De aceea, 
Strânge bani albi pentru zile negre.  -.: o. 
Când îţi intră paraua în mână, Jeag'o în nouă noduri. 
Să mă iei când mă găsesc, - _ 
Să mă aibi când îţi lipsese. — Că, ! | 
Fiece nebun ştie să câştige bani, dar nu ştie să-i piistreze. 
Cine nu crață paraua, nici de galbeni nu i-e milă. 

    

_ 
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> . 

Un sultan odată mnablind prin cetate 
Pe jos cu vizirul în haine schimbate; 

- Văzu înaintea-i o pară scăpată, 
Şi o ridică singur plecându-se 'ndată Pa 

- Viziyul această urmare văzându-i, . 
Ie Și păzindu-i vreme, l-a "ntrebat zicându-i: Ea 

- 4— Mă iartă, stăpâne, pentru îndrăznire a 
Că îmi stă în cuget o nedomirire: _ ” 

! "Mi-a fost de mirare că o pară mică, 
"Care şi nimica poate să so zică, -. . 
Un sultan ca tine. bogat cu hazuale, 
Să te pleci. la dânsa să v iei din cale! | A ae 
Sultanul răspunse: — Acel co din fire -: e 
Va luă paraua în despreţuire, | E 
Din puţin să. "nvaţă întru nepăstrare - : 

. - Ca să nu se uite nici la banul mare; i i 
- Omul care ştie a trăi cu păstru i 

Paraua o are la galben căpăstru: 
Ziseşi că paraua nu .e heru mare, Ş 

i. Dar cât. de ureu este omul când no are: -- N 
i Paraua e nică dar loc mare prinde . .. 

Că când iţi lipseşte pâinea nu "ţi-o vinde. . O 
„D'aceia parana omul cel eu minte, 

Lă
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„Caro prea săracă era şi strmană 

Trebui ca po galben s'o aibă "nainte, 
Că joc cino-şi bate şiii dă cu piciorul, 
Cu vremea ajunge ca să-i ducă. dorul, 
Tu nu zic că omul cumplit să. se facă - Şi până 'ntr'atâta argintul să-i placă, 
In cât să ajungă la el să se 'nchine 
Şi să îngrijească numai pentru sine; 
Ci zic că la păstru firăa să-şi deprinză 
Şi când dă, să vază banul loc sii prinză, 
Ca sii strângă s'aibă atât pentri sine : Cât să poată face şi altuia bine. 
De ce pentru sine ?... Pentru vremuri Brele : . Pentru niscai boale, pentru 'ntâmplări rele. - | . Când se cheltueşte şi câştie nu este 1 Pentru neputinţe ş'alte ca aceste; 
Iar pentru alţi cum?... Ca milă să-i fie, 
Să aibă să scape oameni din robie, 
Să-şi dea pentru suflet, şi bine a face 
Scăpătaţi s'ajute, sărmani să îmbrace, 
Pe câţi pradă focul, pe câţi apa 'ncacă, . Pe câţi îi las hoţii în stare săracă, | 
Văzând, si nu-i lase'n lacrimi să rămâe, : Ci să aibi'n mână cu ce si-i mângâie, 
Imi aduc aminte despre o poveste. 
Care ca o pildi pentru păstru este. 

  

A 

" Povestea, împăratului 

' 

Au plecat odată câţiva după milă - 
Ca să strângă zestre pentru 0 copilă, 

v Şi să o mărite îşi făceau pomană. | S Umblând dar, ei astfel prin case a cere 
La oameni mai nobili şi mai cu avere, 
Intrară'ntr'o curte, unde nemeriri 
Ocări, ceartă, gură, ?n care auziră 
Că stăpânul casii un Dănuţ pierduse, 
Şi slugile toato crau do el puse 
Unii aşternutul scutură din ase, 
Alţii cerneau praful care-l măturase, 
Alţii iar prin curtea cea mare ca. hanul, 
Ciuruiă gunoiul si-i găsească banul. 

„Văzând ei aceasta 'prea inult so inirară, 
“Şi-au zis întru 'sino că'n zadar intrată, 
Şi neagră sau albă fără să-i vorbească ! Deteră si plece L'alţi st năzuiascii. 
Dar el cum îi vede ci'năărit porniră
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Chiemă să-i întrebe pentru ce veniră? 
"Ei sta "n chibzuire cum să-i pomenească, 
(Văzându-i scumpetea să nu-i ocărască). | 
Dar el tot zprindu-i “i-au spus cam do silă 
Că strâng să 'nzestreze p'o fată cu milă.. 
El cum îi aude nu-i lasă să iasă, | 
li chiamă îndată cu cinsto în easă, , - Intri?n cercetare, ce-au strâns pân'acuma? 
“Cât mai trebuieşto st'mplinească suma? , Și spuinduri, scoase punga lui îndată 
Şi'nzestră pe fat, cu sumă 'nsemnată. 
“Zicând: — "Nu vă pară lucra do mirare 
Că îac pentru un ban atâta cătare; 
De n'aş fi fost astfel cu buni 'ngrijire - | 
Să'mi păstrez averea eu nerisipire. 
N'aş fi avut astizi nici chiar pentra mine, . 
Necum s'am prisosuri să fac cuiva bine. 
Ei plecând pe poartă,: destul so mirară , 
De aşa vedere ciudată şi rară. | - 
De şi unul zise, din minte puţină. 
Că, «scump la tărâţe, ieftin la făinii». 

, 

Despre cumplitate sau zgârcenie 

Omul nu trebue să fie nici prea prea, nici foarte 
Nici carnea să arză, nici frigarea. — Adică: 
Nici prea econom, nici prea galantom. — Că, 
Cine strânge, nu mănâncă, . p i 
Banii strângătorului în mâna cheltuitorului. 

„.„Dopata grămiădeşto şi sapa risipeşte,. 
Bogăția rămâne la nebun. — Care | - Nici pe sino nu se procopseşte,. nici pe altul nu foloseste. ” 

foarte. 

Nu ştie cum se câştigă paraua, — Pentru că, 
Cine dumică ştie, cine mănâncă nu ştie. — Dar şi, - 
Dac'o socoti cineva câte foi intră în plăcintă, nici odată nu mănâncă Omul cumplit, de toţi e' clevetit, -— ŞI, ! Când nu tace o gură, nu tacoo lume întreagi.—Zicându-i frige linte. : Işi mănâncă de subt: tălpi, (de subt; unghii). : Pentru o para îşi pune ştroangul «de gât. 
Pentra bani îşi vinde sulletul. | „i tremură mâna 'de milostenie (care nu o face), Dia Ar da tămâie lui Dumnezeu şi nu se'ndură st dea parale. 
Punga-i mare, şi gură n'are. — Insă ol zice: N af A cui e punga mai mare? — A cui. se vede. | Scumpului nici odată 'să nu-i zici: «Di-mi, ci totdeauna: «Na», Zgâreitul, numai stângi 'arc,. (care ia), dreapta-i este uscată (care dă). 

7 

'Scumpul cu înşelătorul lesne se'nvoiese. 
1 | |
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Ji făgădueşte marea cu sarea şi-i dă: ce nu curge pt apă. Vulpea în pădure şi. el îi vinde pielea n târg. 
Il face să umble după poteoave de cai morţi, - , "Şi-a găsit icoana să so 'nchine i . 

" Scumpul cumpără stafide şi cere, si-i adaoge piper. | Pune brânza. ?n strachină şi 'ntinge p'alăturea: 
Umblă 'să scoaţii două piei după o oaie. — Dar totdauna, Scumpul mai “mult. păgubeşte şi leneşul mai mult. alcargă, 

„Povestea _ vorbii | .- 

Un 'ovrei odată în negoţ umblând 
Şi'n Constantinopol la marfă mergând, 
Mai mult decât toate ce îi trebui 
La ceşii şi fileene întâi târgui; : . 
Și'ntr'un zimbil mare după ce le-a pus, 
"“Umplându-l grămadă cu vârf până sus,” ” - * Chiemă să i-l ducă un hamal Ja han, - 
Și îi ceri plată de opt lei un ban. . o ' Chemând el pe ăltul şi mai mult ceră, . 
Or pe'câţi aduse nici unul nu vru. 

” “Văzând. dar ovreiul, stând se socoti, 
Cu inşelăciue dulap a 'nvârti. 
Apucă şi-zieo unui althamal: . 
— Voinice, "mi-e milă. că eşti în ăst hal! 
Dar de imi vei'duce ist coş pân” la han, - „Fără săomi ceri plati de dus nici un ban, | > Numai trei cuvinte să tonvăţ să ştii. . Șiți ajunge'n viaţă procopsit să fii, | - Auzind hamalul pe ovrei zicând - i . „Ca să-l procopsească aşa de curând, .. a . fise întru sine: o fi, ce ştiu eu!" a - „Ai să fac şo slujbă în norocul meu, - . 
Sardicând îndată zimbilu! cel wreu, . i —"Ai, ardică |, zise. pe umărul ineu. Ma = Se cocoşă, duse pân' la un soroc,. | - Şi să odihnească puind la un loc. . - „ — Jupâne! îi zise, ia spune-mi acum. 

„—. Haj la han, răspunse, nu pot acin drum. 
— Spune'ncai o vorbă, hamalul a zis, 
Ca sii merg gândind'o pe drumul întins. 
Deci văzând ovreiul că în loe şedea o Şi pân! nu i-o spuno' să plece nu vrea.  ,| Ă "—— Aşa. îi răspunse, să-ţi spui una. dar, Î- Şi o ţine minte să nui mă 'ntrebi iar! a: Cine iţi va zice că e mai "bine călare de cât în săraţă, 

a [să ştii să nu crezi, Asta: este zisă de un înţelept, . a po
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Şi “n adovăr, bravo! a vorbit prea drept, - 
Auzind hamalul iurăşi se sculă - 

„Cu zimbilwn umăr şi drumu-şi urmă, 
Merse iarăşi, merse, pe- drum cât putu” 
Şi să odihnească la nn loc stăta, 
.— Jupâne ! iar zise, una îmi spuseşi 
Şi de pricepseală, văz, mă umpluseşi, 
Ia îmi spune încă unica măcar. 

"Să merg cu ea ?n gură procetind?o iar, 
"Văzând iar ovreiul că nu vrea altfel 
— Şi.a doua oste, zice câtre el: , Cine “ţi-o zice că e“mai bine. pe jos de cât călare, iarăş să nu crezi, * 'ine-o şi pe asta 'n ininte can sâris, 
Că iar do un mare înțelept s'a zis. 
Cu aceste vorbe întru al său gând, 

Plecă ir hamalul şi ceva mergând, 
Iar să odihneaseti puse la pământ . 
Şi 'ntrebă să-i spuic şi cel-alt cuvânt, 

“Cam. cârmi ovreiul, dar Chiar şi nevrând 
Trebuia să-i spuie, şi urmă zicând: 
— ŞI cine “ţi-0 zice că e mai bine slugi de , | 

Ai mai auzit tu astfel de cuvânt? 
“Cine l-a zis, bravo! a fost un om: sfânt. 
Văzând dar hamalul. că l-a înşelat, 
Ardicând zimbilul iarăşi a plecat, 
Şi mergând cu dânsul acolo la han, 
Il trânti odati de un bolovan, 
Şi "i zise: — Jupâne, şi tu, chiar să vezi 
Că 's aci filgene, cu zic să nu erezi, 

! 

cât stipân,: să nu crezi - 
[iar nici odată, 

-„ Seumpul cu galantomul sunt doi vrăjmaşi neimpăcaţi — Şi. - Bumbăcarul nu se uită cu ochi buni la câinele alb. Pgârcitul, nici el nu mănâncă, nici pe altul nu va să vază mâu- > - Pa LEă 
, [când, — Insă, Cine se culcă 'nemâneat, se, scoală fiiră vreme, 

+ Stăpânul vinde şi telalul nu se 'ndură să-l dea. a - Câinele osul nu-l roade şi nici pe altul nu lasă să-l roază. “+ Scumpul 'nu e stăpân pe banii: lui, ci hanii îl stăpânese pe el, . Şade, dracul cu e... pe banii lui. 
“Tot el la masa altuia şi la'masa lui nimeni, —-, Adică: Orbul de la toţi şi dela.orb nimeni, -- „Caută „tot să răpească, — Vicând: :- 
Nici lupul flămând, nici oaia cu doi miei. 
Va să ia şi lâna şi pielea.: a -, 
Bucatele de'la masa altuia sunt mai cu gust, Găina vecinului e mai grasă. 
Punga altuia e mai mare. 2— In sfârşit, 
"Mai- bine trăieşte un sărac lipit, decât un bogat: 4 : : . : | 

  

a
 gâreit,
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A fost un zgâreit: odată care mereu grămădea, | Zi şi noapte, totdauna pe bani dormeă şi şedei: Şi de cumplitate multă trăii Singur, singurel . „Nu ţinea'n casă nici slugă nici pisică, nici căţel. - - Nu puteă să se îndure să cheltuiască un ban, Să mănânce şi el bine micar . odati?ntr'un an; Ci trăiă tot caliceşte, mâncări proaste cumpărând.. , Privind cu Jind cele bune, ca'şi un sărac de rând, Aşa el la o zi mare când la peşte deslegă, Văzând că fieşto care la pescării alergă,. Se duse şi el să vază d'o găsi vr'un cosăcel Să-şi cumpere, să mănânce, ca să se'spurce şi el. Ajungând la pescărie incepu a se plimbă * De la un loc pân'la altul şi de preţuri a'ntrebă. | - Umblă vro două, trei ceasuri pretutindinea cercând Şi nu-i vencă să-şi cumpere, mai ieltior căutând. . Deci când stă în două gânduri, ca să ia or să nu“ia, Şi când scumpetea cu. polta în el nu se învoiă, Vede viind un fin al stu, carele dulgher eri, Cu bani câştigaţi din muncă vrând peşte 'a'şi cumpără ; . Şi fără să zăbovească, or să întrebe de preţ, . Alese un peşte mare şi-i trânti banul semeţ, s D'acolo trece îndată alăturea alt pesear, Alege alt, neam de peşte şi îl pune: în cântar. Scumpul privind cu mirare la finul cumpărător, Care îşi târgui peşte ca fiece negustor, | „ Când plecă ca să se ducă după dânsul s'a luat, Ş'ajungându-l dapă urmă. — Co faci, fine ? "l-a întrebat, Cum văz, “ţi-ai cumpărat peşte ?.. — Da, îi zise. am luat, "L-a întrebat iar: — Pentru tine, or altui l-aj cumpărat ? — Ba, pentru mine, el zise, şi pentru casa mea chiar, — Dar co o să faci cu atât mult? Scumpul "l-a intrebat, iar. — O doamne, naşule ! zise, pentru mâncare te miri ? Pe. lângă copii, nevastă, se găsesc și mosafiri ; Şi la o zisea aceasta mai dai şi la un vecin, „Ce nu "i-a dat mâna să-şi ia, or şi V'alt sărac strein, "Dar dumneata-ţi luaşi peşte, or cşti la alţii poftit? — Ba, nu sunţ poftit, îi zise d'aceea “am şi venit; Şi eră şi eu să-mi cumpăr, dar iarăş- am judecat Că, cine să mi-l gătească |... Si aşa nici n'am luaț. — Ai,dar la noi, finul zise, impreună să” serbiim, - De şi nu avem gătiro pe un naş să ospătăm ; Şi vei aveâ să vezi astăzi cum trăiese nişte mojici, ar ne „vei ierti cusurul ca la nişte” fini mai mici. Finul vorbe d'alde aste şi altele îndrugând, 

>
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Şi cu naşul împreună la casa sa ajungând. 
Cu destulă bucurie pe oaspet au priimit, 
Până una, alta, fuse şi prânzu "ndâtă gătit. 
Aşezându-se dar masa şi bucate aducând . 

-- Şezură, o *mprejurară, puind şi plosea în rând. 
S'apucară să, mănânce, vorbe vesele spuind. * 
Şi cu înzâmbite feţe unii la alţii. privind; 
Plosea încunjură masa de la'un la alt mergând. 
Şi ?ndemnă să se mângâie pe toţi în guri sărutând, 
Ti induplecă îndată pe ea a o ascultă, 
Şi ca să-i facă pe voie încopură a cântă: 
inu în coarda subţire, altul hăzoiul ţinea, 
Mic şi mare işi da glasul, la care cum îi venea, 
Zgârcitul care ?n tăcere erâ. 'nviiţat a mâncă, 
Şi carăle cu pliicere la aceşti gura căscă, 
Prea mult minunata ploscă sărutându-l tot des, des, 
Şi la curaj indemnându-l, fără nici un interes, 
[| aduse şi po'dânsul în stare do ascultă 
Şi "ncepu şi el cu toţii impreună a cântă. 
Şi "'ntr'atât so simţi vesel, -şi'ntr'atât s'a mânediat, 
Incât toată zeârcenia îndată i s'a muiat; - 
Şi 'ncepu să zici: — Fine, tu văz că: ştii să trăieşti, 
Tu dar voiese şi pe mine ca să mă chiverniseşti.. 
Toată. a mea bonăţie, de la moşi, strămoşi rămas, 

„ Câtă o fi ţi-o dau ţie, astăzi chiar în acest ceas. 
"Na cheile, mergi acasă şi în pivniţă intrând 

Vei vedea stând zece chiupuri tot de galbeni puşi în rând; 
Și cu diisagi, sac, or traistă, cu ce ştii şi cu ce poţi 
Cari-i aicea la tine până diseară pe toţi: ” 
Fă tu ce vei vrea cu dânşii, fii şi economul meu, 
Cheltuieşte cum! îţi place, nici să'ntrebi, nici să nu văz cu ș 

N r 

Că moşii mei şi părinţii să trăiască n'au ştiut, 
Niei vrodatii în viaţă aşa” chef ci: n'au făcut; 
Ci s'au chinuit să strângă şi să grimidească bani, 
Când au murit imi lăsase nout chiupuri sau boreani, 
Sfătuindu-mă'n diată ca să urmez lor şi cu, 
Jar de nu să mă ajungă blestemul lui Dumnezeu ; 
Adică ; din nouă chiupuri zece la rând să le' fac, 
Ş'am trăit ca vai de mine, mai rău decât un sărac; 

 . Umblai pe uscat, pe ape, m'am căznit ea un tiran, 
Am răbdat foume şi sete, închinându mă la ban; 

| Nu m'am îndurat odati.un sărac să miluesc,: 
- Numai şi numai borcanul să-l umplu, să-l vârfuese ; 

Ast rău mi s'a făcut fire, nu pot alt si mă prefac, 
Nu'mi vine să dau paraua, nici mie un prânz si-mi fac. | 

„"De aceea dar. acuma du-te unde te-am trimis, | 
In traistă, sac, or ce-ţi place şi fă după cum ti-am zis- 
Bietul fin cu bucurie po loc desagii luând. : 
Alergă, tot întrun suflet, şi în pivniţă intrând,. 

] 

,
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Na , a Cum s'apropie de chiupuri mâinile a'şi îimplântă, Auzi un glas deodată, d'aiurca a-l Sspăimânta E | is 
l=i 

, 
i ȘStrigându-i : — Nu te atinue, teme-te a nu greşi, | C'apoi de aicea sdraviin să ştii că nu voi ioşi, . : i „ “Răspunse el către glasul care îl înfricoşă: : — Apoi naşul mă trimise, m'am venit. singur ușa. Glasul îi.răcni d'odată atât de' înfricoşat, 1 | , In cât pivniţa şi casa parcă s'au cutremurat, . : ini Strigând : — Ieşi, zic, mă'nţelege, w'aşteptă şi alt. cuvânt. N'are treabă el aicea, aceşti bani ai lui nu sunt, - - Ci ai diaconului Badea, ol e pe dânşii stăpân. a Bietul -om fugi afară, speriat, scuipând în sân. . „Merse la naşul să-i spuie cum s'a'ntâmplat şi ce fel: ; „Şi cum că diaconul Badea, este stăpân, iar nu el, -? „Naşul său: cum îl aude'se neciijeşie pe loc, Plosca-l aţâţă mai tare .de se fiicu numai foc, Că ea are multe daruri, aci face pe om bun, "Şi aci îl întărâtă de-l preface în nebun. * Se scoală tot deodată şi răcneşte ca un leu: -— Dar cum se poate, el: zice, să nu fiu stăpân pe-al meu? Cine e diaconul Badea, şi co'treabii are ol - Cu banii mei, pentru carii m'am trudit de mititel, | „Stii mă. Să văz' acuma dacă eu stăpân nu sunt! - "Şi plecă -acasi iuțe înspulberat ca un vânt, intrăm pivniţă îndată, se uită, îi dă în gând, Şi, spre negoţ, o grămadă pie: de cireş având, *.- Băgă aurul prin ele şi ca-alt lemn lendopiă, Până către miezul nopţii Pacestea se ocupă; * Şi pe dinaintea! porţii fiind un râu spumogat |, - N Aruncă pivele toate şi a mers de s'a culcat. . "Şi astfel din bogat putred a sărăcit de s'a stins, şi vindecă cumplitatea, şi zgârcenia-i s'a 'ntins. | "ar pivele toată noaptea după ce au înnotat, : - „Sau oprit într'o vultoare la marginea unui sat, Unde avea locuinţă un slujbaş bisericesc, Anume diaconil Badea, -oun -cu totul snfletese. * „Acesta, prea dimineaţă totdeauna.se sculă | ȘI n marginea acei ape se 'nchină şi so spălă. * Aşa 'n acea dimineaţă ca şi alte dăţi mergând, “Şi pivele in' vultoare învârtindu-se văzând, 

Le-a tras câte una,. una, păLă când toate le-a scos Și văzându-le 'ndopate şi prea grele mai vârtos, ! Se apucă, cu toporul despică una pe loc pi Şi casă vază în ea. ce e şi ca sii pnie pe foc, Dar câtă mirare fuse, cât s'a bucurat -văzând "Acea mulţime de galbeni cu strălucire curgând! Vă las să judecaţi: singuri ce i s'a “mai întâmplat, Şi din celelalte pive lucrul când'îl a aflat! e N: >.De cât să vă spun acuma” ce fel a 'ntrebuințat: | 

. . 

. J 
da . ..
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Acea avuţie multă şi'cu dânsa, ce-a lucrat ; * 
„„Căţi săraci ştiă în satu-i câte unn l-a chemat, 
"ȘI în taină fiecărui a dat şi la ajutat; | 

Unuia-i cumpări vacă, altuia-i dărui boi, 
P'alt seăpă de datorie şi p'alt scăpă 'de-nevoi; -. 

> Apoi zidi un han mare, do săraci priimitor, - _ 
Şi găzduia fără plată pe fiece călător; ai 

" Incât ducându-se vestea prin cei mângâiaţi în plâns * 
„A putut ca să auză şi zgâreitul ce i-a strâns, ” . - 

= “Cum că un diaconul Badea, acel nume c'un cuvânt, 
Ce i l-a fost strigat glasul, că acei bani ai lui sunt. 

„Care şi plecă îndată ca să se ducă-la ol 
„Cu o trăistioară ?n umăr şi "n mână cu'n toiegul, 

Din sat în sat cu ?ntrebarea şi hrană cerşind mergârid, | 
Şi ?n sfârşit l-acel diacon cu încetul ajungând, 
“Ceoa ce-l fiicii pe dânsul mai tare d6 se 'nerezi 
Fu o piuă ce drept treaptă ?n uşă-i care-o văzu. , 
Stând şi lung privind la dânsa şi din cap tot legănând, 
A ieşit diaconul Badea, şi îl întrebă zicând :. = 
— Eşti un străin cum se cado, şi cauţi să-ţi dau sălaş? 
'— Aşa este, el răspunse, sunt un striin şi drumaş; 
Dar mă uit la piua asta, şi'mi căese capul cel prost. 
Că cu îltele 'mpreună ca'n pivniţa mea.a fost, - 
'Care ?ntr'o zi bent, pe toate cu galbeni le îndopai 
Şi gândind că fab rău altui toate'n „râu le aruncai. 
După co zise aceasta, săracul zgârcit s'a pus. | 
Şi cu amănuntul toate cum s'a întâmplat i le-a spus. 
Ascultând diaconul Badea la. povestea lui tăcut, 
De loc a nu:i înţelege vorbele s'a prefăcut, “ | 
Dar în inima sa foarte mult l-a căit şi l-a plâus 

„Că s'a pedepsit atâta în cumplitate d'a strâns; 
Şi fiindu-i de el inilă, îi răspunse: — Fătul meu! 
Eu am îndestulă stare, dar "mi-e de la Dumnezea 
Şi fac pomană cu dânsa, eu dracului nu o dau, 
Ajut cu economie pe toţi câţi cunosc că n'au ; 
„Prin urmare şi tu dară do te plângi că sărac'eşti, «+ 
Rămâi în curte! la mine hrana să-ţi agoniseşti ; 
Nu ai să-mi faci nici o treabă, ei de urât; să nu şezi,: 
Să 'ngrijeşti de una alta, de argaţi şi slugi să vezi. 
Curântul bun şi blândețea ăstui diacon cuvios - 
Induplecă pe zgârcitul şi priimi bucuros. “ 
Rămâiind, cum zic, în curtea-i eră ca Şi un stăpân, 
Fiindcă diaconul Badea eiă de vârstă bătrân ; ÎN 
EI sta pentru fiecare socotelile să dea, 
In care cu prisosinţă zgwârcenia-i se vedea; - 
Dreptul de la unul şaltul tot să rupă îi plăcea 

-Şi fără să cheltuiască, iar strânsoare îşi făcea. 
* Diaconul: Badea văzându-l făcând acestea de rost, 
S'a "necrezut, fiiră 'mdoială ci banii ai lui au fost,
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Și gândindu-se 'ntru sine de cugetul ce-l mustri, 
Ş 
Că cel ce-l îmbogăţise acum slugă îi eră, S coti să-l depărteze cu oare-eare mijloc, 

" Supt ascuns ceva bani dându-i să trăiască intr'alt -loc ș 

„EL dar cum înşelă calul, după cum i-a poruncit - „Şi a plecat să se ducii la satul cel rânduit, 

Şi 'ntr'o zi porunci "n casă să facă câte-va pâini, Inst de făină neagră şi albă, de două mâini; Şi coca pâinilor albe cu un cuţit despicând, . A băgat în taină galbeni câte-o sută numărând ; Şi ast-fel după ce-o coapse şi le 'scoase din cuptor, Il chemă ca să-l trimeaţă la un sat mai depărtşor, . Zicându-i : — Ia şi înşală calul cel iubit. al meu, Cu care din sărăcie mm'a ridicat Dumnezeu. 
Insă cu ale lui. toate, de şi nu sunt aşa noi, Dar poate din noroeirea-i să-ţi vie banii ?napoi:. Şi na aste trei pâini albe si le mănânei tn pe drum Na de prisos şuna neagră că nu strică or şi cum. 

Dacă merse o bucată, aproape de'un alt sat, Sa rupt chinga fiind veche, şi şaua sa răsturnat ; EI zgârcit fiind din fire, să nu dea din mână-i ban,. A luat o pâine albă ş'o deto nnui Sătean, 
Cerând să-i dea pentru dânsa o chingă vechişoară iar, Care şi'n dată îi dete, bucurându-se de dar; De -aci 'ncălecând iarăşi şi la drumul său plecând I s'a rupt pofilu'ndată, pe o cale coborând. . Cu destulă greutate ajungând iar la un sat, Să cumpere de la hanuri cu bani nu s'a îndurat, Ci luă iar altă pâine din albe care avea Da ŞI unui sătean o dete un pofil mai vechi să-i dea. De acolo plecând iarăşi: şi mergând pân” la un râu I s'a rupt în bucățele şi putregaiul de frâu; ! Acum scoase din desagi şi acele dont pâini, Una neagră ş'alta albi şi stând lo privea în mâini, Picând : — De voi da pe neagra ca să cer un frâu cuiva. Nepreţuiind-o atâta, pentru dânsa numi va da, Dar dându-i aceasta albi ştiu că prinde bucuros, » Şi mergând o dete 'ndati pentru un frâu ruginos, Stitenii aceia însă pâinile'albe luând | " Şi de ele fie-care intru sine judecând, 

Cel dintâi zise în gându-și : «Co jimblă, ca cozonac! Cine ştie din ce .parte o avi acel sărac! 
* bine să 6 mănânce bine ficătorul meu, Ci ce folosese co pâine, să stau să o mănânce eu ?». Zicând el aceasta 'mdati pe un căluşel s'a pus „SI la moş-diaconul Badea, să o dea plocon s'a dus. AL. doilea stitean iarăş la pâinea albă privind, Zise şi cel întru sine, ca şi cel dintâi gândind, Şi mergând îngrab se duse cn pâinea de căpătat 

4
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Tot la moş diaconul Badea carele l-a ajutat, Al treilea asttel iarăş în gându'şi a hotărit Şi lui moş diaconul Badea o duse numai decât, E Care câte una, una, aceste trei albe pâini, . _- După cum le-a dat întocmai viindu-i iarăşi în mâini S'a mirat diaconul Badea; zicând: Una gândeam eu Şi altele în potrivă văz ci face Dumnezeul» . După trei zile zoâreitul când sta 'ntors din acel sat; Chemându-l diaconul Badea pâinele i-a: arătat, Spuindu-i cum şi în ce chip sătenii i le-au adus, — Şi iată. (despicând pâinea) galbenii: care i-am pus; . Așa dar nu's ai tăi banii.ce zici că i-am găsitreu, |, N Ci. poţi mărturisi singur că mi-a trimis Dumnezeu. 

Despre cumplitate iarăş. 

  

    

Ca să dezbrace un sfânt să imbrace pe altul. — Şi, Cu coliva omenească ca morții să'şi pomenească, Face pomană fără voia lui, - i 
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Uu ţigan cam pe la munte, | Nici dracul nu fură tâmâie de la Vrând să ireacă pe o punte, . [el.: — Că, _ Din întâmplare îi scapă | „Tremură după un nap Căciula din cap în apă, | „Ca de ochii săi din cap. — Şi, Şi neputând să se. 'ntinzi | Săracului în loc să-i dea . Cu iuţeală să o prinză, | Închide ochii a nu-l vedea. — Că, Se uită la ea cu jale | | Punga i-a făcut păiajen la “gură, Cum săltă pe râu la vale, , [— Şi, Zicând: — Du-te dar mai tare, * În casa-i piemn nu „găseşti Că tot aveani gând îmi pare . Un şoarece să orbeşti. — Şi, | Ca să dau tati o cană Rabdă parcă e de fier Ş'o căciulă de pomană.  - - Şi-i crapă ochii de ger. — Că: Aşa facem şi noi poate, Se "'nveleşte cu ipingeaua "De unde nu putem scoate, | Şi se scarpină cu surceaua. — Zicem vorba cea obştescă: -- [Însă Dumnezeu st priimoasei. — De Cine'şi ţine hainele neîmbricate - [la zgâreit, , + 

Ale lui sunt numai pe jumătate. — Că ale sgârcitului, “Cele drepte sunt Jumătate ale dracului, iar cele nedrepte cu , i ! "„ Îstăpân cu tot, — ŞI, În casele sgâreitului nici şoarecii nu se duc, .: , - „ Căci, el, dacă nu mănâncă nici ei nimic nu apuc, — Că, 
Anton Paun, = Yol. I. | - ! 14
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Câinele şade pe fân. — Şi, 
„Nici mănâncă, nici va sti lase 
Calul măcar să-l miroase. — De aceea, 
Să n'ai indurare'de omul călare când vezi 

De la bogatul, calie 
Nu poţi apuca nimic, — EI, , _ 
Se plânge că n'are dinţi 
Ş'apoi. roade la cojiţi. =— Căci, 
Lupului îi e necaz încă . 

că-i atârnă picioarele 

_ Chiar şi singur ce mănâncă. — Dar, 
Porcul tot strânge, se 'ngraşe bine, 
Dar pentru alţii, nu pentru sine. — Şi, „ 
Măgarul cară pentru alţii povară. — Dar îns, 
Porcul tocmai după ce moare 
Pe toţi satură de unsoare. — 
Unii sapă şi plivese, 
Alţii beau şi chiuiesc. 

: 4 

Povestea 

Picioarele ostenite 
Şi mâinile obosite 

Stând, pe pântece certa 
Zicând: — 'Tu pântece crude, 
Nu ştii muncă, nu ştii trude, 

De cât a te desfăta, 

În lene şi "n trândăvie 
Aştepţi d'a gata să-ţi vie, 

Noi să-ţi dăm să te hrănim, 
Tu nu cruţi nici tinereţe, 
Tiran eşti pe bătrâneţe, 

Nu laşi să ne odihnim. 

Ziua "ndată 'cum se face 
Incepi să nu ne dai pace, 

Să ceri si mănânci, să bei, 
Ne mâi pe noroi, pe ploaie, 
Pe ger, vânt, viscol, nevoaie, 

Noi să muncim, tu să iei. 

Dar .stăi, d'acum înainte, 
Vom face noi mai cuminte 

Şi nu'ţi vom mai da mertic, 
Precum iată şi îţi spunem 
Că d'azi hotărire punem 

Şi de loc nu-ţi dăm nimic, 

Şi atunci,. 

A 

vorbii. 
  

„La aceste rase, tunse 

Pântecele le răspunse, 
Stătuindu-i-cu cuvânt, - - 

Zicând: Fraţi, vă row cu bine 
Nu vă mâniaţi po mine 

Că eu vinovat nu-sunt. 

„Voi aşa sunteţi ursite 
Chiar de când sunteţi croite 
„De veşnicul ziditor, + 

S'alergaţi pe văi, pe munte 
„ Peste mări să faceţi punte 

Ş'aripi prin vânt şi prin nor, 

Si munciţi pe rău, pe bine, 
" S'agonisiţi pentru mine, - 

[vale. 

„Să-mi daţi să minânc, să beau, 
Şi geaba 'mi ziceţi aceste 
Că iarăşi pentru voi -este 

Aceea ce eu vă iau. 

Pentru că voi fi 'de mino 
1 Nu veţi putea fi în bine, 

Eu vă înzputernicesc, 
Făr' de mine aţi fi moarte, 
N'ar îi cine să vă poarte, 

Eu pe voi vă cârinuese,.
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Mâinile iar necijite, 
Supărate, îndârjite, 

Pântecelui au răspuns: 
— Waste vorbe d'ale tale, 
Gogoşele, trancanale, - 

Suntem sătui de ajuns. 

Nu-ţi bate capul de geabă. . 
Că nu mai faci cu noi treabă, 

“i-am spus-o dintru'neeput; 
Că-ţi! vorbeşti la interesuri 
Şi-ţi faci 'ale tale dresuri, 
Avem cap de priceput. 

“Noi hotărât îţi mai spunem 
Că picioarele” prag punem, 
„__Şi vorba nu ne schimbăm, 
Nici un cuvânt nu mai poate 
Din pepeni a ne mai scoate : 

Supunere ca să-ţi dim. 

Ia-ţi dar praştia şi hamul, 
“Pune-ţi în cumpănă dramul, 

Şi măsurile îţi ia. - 
„Du-te şi tu de munceşte, - 
Câştigă şi. te hrăneşte, 

Cu. vorbe nu 'ntârzia, + 

Nu sta să ne dai potvaţă, 
Că nici cât un fir de aţă 

Nu-ţi dăm prin gură să tragi, 
De tine nu ne mai pasă,. 
Unde o eşi să iasă, 

Măcar în. tun să ne bagi, 

- "Cu asemenea cuvinte - 
.Şi judecăţi fără minte 

„__ Pe pântecele certând, - 
Indată îl părăsiră 
Şi la treaba lor porniră, 

De necaz tot ocărând, 

Deci astfel dacă umblari 
Şi'ncoace, încolo mişcară, 

Fără a 'neriji de el, 
Incepură să se moaie, 
Deo leşin să se *ncovoaio 

Şi să .mişte 'ncetinel. 
4 . , ” 

Intracea zi se târâră, 
„După cum şi hotărâră, 

Cu vai. cu chin şi abia, . 
A doua zi opintiră 
Şi iar se mai bizuiră SI 

Cu a muri şi-a'nviă, 

A treia zi când văzură 
Că de loc nu mai puturi. 
"A umblă şi a mişcă, 

Cunoscură, că's greşite, 
„Şi de tot ticăloşite, 

De nu i se vor plecă. 

Şi lepădând acea ură, 
Cu dragoste incepură 

A-i da iară merticel, 
Ş'ac ma de multe ori încă 
li dau mai mult de mănâncă, 

Până când dă şi din el, 

li îndeasă, vârt îi face. 
Numai ca să aibă pace 

Şi a nu-l mai necăji, 
Oasele lor pareă's coapte, 
Muncihd din zi pâniin "noapte, 
"De dânsul a îngriji, 

Zicând: — Aşa, e cuvântul, 

Trăeşte cu băutură 

De când lumea şi pământul 
Că, omu!'n fiece zi 

Şi cu ce bagă în gură, 
Şi noi dar îl vom: păzi. 

“Mai zice o vorbă încă: 
— Cine strânge nu mănâncă, 

Grămădeşte pentru alţi, 
Că dacă mor strângătorii 
Şi rămân risipitorii 

Ei ştiu să fie galanţi. 

Nu grămădi dar, creştine, . 
Ci muncind, trăieşte bine, 

Că cu bani n'o si tengropi. 
Nu-ţi trebue să-ţi rimâie 
Decât numai de timâie, . 

De trei scânduri şi de popi.
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Până trăieşti fă-ți pomană, | „Că precum îţi vei aşterne! Sa Nu zgârei mâna-ţi duşmană, . „Şi cum îţi vei pune perne. :_" 
Intinde-o la sărac; 7 Aşa o'să te şi culci, * Că singur ce dai de sine, | - - ” 

Aceea vine cu fine, - Păzeşte-te şi de rele: 
Nu alţii ceea ce-ţi fac. * „Ca să nu dai'deo balele 

a „ -Şi de vreun necaz greu; 
Pregiteşte-ţi pe plăcere: * Legea, pravilă cinsteşte, 
Şi sufletul cum iţi cere .  - Urmează şi lo păzeşte; 

„Să găseşti. unde te duci, . Că aşa va Dumnezeu, 
N E Bi - . - a 

  

. 
7 - 

Li 
„ a anda auz : Led - Despre lăcomie iarăş şi nemulţumire. 

s 

Lăcomia de multe ori: strică omenia, — Că, 
D'aia n'are ursul coadă. - i - ! 
Ochii omului sunt din mare că s6 bucură tot la mare. — Dar ce. Sa _ - E + " Holos deofi, 
Lacom la bogăţie şi sărac la minte. — Că, . . a 
Muscă pentru puţini dulceaţă îşi răpune viaţa. — Şi 
Şoarecele hu'mncape pe gaură şi şi-a legat; ş'o tigvă de coadă. —. 

. ” - *__- (De multe ori, 
Cine îmbriăţişeazi multe, puţine adună. — Căci, De 
Doi pepeni într'o mână nu. se pot ţinea. ! 
Cu c... 'n două luntri nu “poţi şedea. — De şi, .. 
Ochii văd, inima cere, dar e rău când n'ai putere. — Şi, -. 
Ţi-e drag cu doi peşti în oală şi cu coadele afară. 
Lacomulai cât să-i dai, el nu zice ba. 
Mănâncă până dă din el, . : 
Dela cinci pâini miezul şi de la nouă colaci coajea. 
Se închină pântecelui, —. Zicând : i - 
— Două bătăi strică, dar două mâncări nu strică, » 
Lacomul.de puţin nu se mulţumeşte. — Dar, pi 
Cine nu se mulţumeşte de puţin pierde şi cel mult. a— De aceea, 
Cel nemulţumit trăieşte nefericit. — EI, Da tu a Ă de CN PN ui N ap ia st: . Nu se mulţumeşte-nici în: car, nici în căruţă, nici în sanie, . 

nici în teleguţă. — De inulte Gii îns; > - 
Vrând. să aibă armăsar, -ajunge de la cal la măgar, . 

me fi o „ - 

Povestea vorbii: 
  

"7 i. Unul având poltă să meargă la ţară 
După trebuință într'o zi de vară, | , 
„Ducându-se'ndată la un oarecare. N E 
Ceru armiăsarul, ştiindu-l că are.  . ” 
Acel îi răspunse: — Frate, rău îmi pare,
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- « .. > IN C'aţi sluji aceasta nu's acum în stare, 

. 

Că nici trei minute nu sânt încă bine . PE 
De când l-am dat altui prieten ca tine... - 
EI îl rugă iară, zicând: — Dă-mi dar calul, 

EI 

E! frate, răspunse, când i-aş spune halul 
De milă i-ai. plânge şi nu mi l-ai core, , 
Că sti”n grajd săracul numa'n trei picere, : 

îl rugă iarăş: — Dă-mi încai măgarul, 
Apoi l-am dat, zise, tot cu armăsarul,. 

- . Când zise aceasta, în grajd dobitoeuil 
A zbierat, indată, viindu-i sorocul, 
„EL auzind zise: — Cum, nu e aice?. 
Uitii-te, el singur că e în grajd zice. , 
— Frate îi răspunse. n'am cinste la tine, 
Dacă crezi măgarul mai mult decât mine! 
Tu nu ştii cn lume e zicala asta: 
Ci, să nu-ți.dai altui calul şi nevasta,. | 
Şi pe lângă asta mai e v poveste: | 
Frate, or nefrate, brânza pe bani este. — Aşa dar 
Omul la nevoe miroase şi co nu-i voia. 
De dorul fragilor mănânci frunzele. — Sau 
Inghite la răbdări prăjite. — Căci, 

» 

Lucrul străin nu ţine de cald. — Că, 
Tocma când iţi pasă, fără dânsul to lasă. — ŞI, 

" Dacă 
Dacă 

nu ţi se trece vorba, nu-ţi mai răci gura, —- Că, 
nu-eşti vrednic la-o treabă 

Nu-ţi bate capul de geaba. — Precum zice: p se: : , Nu-ţi 

Un ture care n'a mai fost 
Intru nici un fel de post, 
Ducându-se a cerut 

- Un post care i-a plăcut, 
Cadiul l:a cercetat 
„După jalba ce a dat 
Şi văzându-l tinerel, 
Ne având păr alb de fel, 
Cunoscându-l şi cam prost, 
Nevrednie de acel post, - 
Ji zise lui: — Fiătul meu! 
Voia ţi-aş împlini eu, 
Dar de postul ce-l voieşti 
Incă ioarte tânăr eşti, 
Ci un altul să-ţi alegi, 

| “După ale noastre legi, 

este puterea cât îţi este vrerea, 

. 

1 - Povestea vorbii.” 

Tar în. acel post, poţi fi 
„Barba când îţi va albi, 

Insă prea mult dorind el 
A-l orându-i ?n acel, 
-Cu mintea lui cea de prune 
Răspunse marelui ture; 
— Efendim, sânt ihtiar, 
Barba-mi este! albă, var, 

"Dar drept să-ţi mtrturisesc, 
du 0 cănesc şi-o 7nogresc; 

„Jar de cere acel post 
Ca să fiu: alb cum am fost, 
Pot fără să zăbovese 
Să o spăl şi so albesc. - 
Deci dar astfel el minţind, 
(Că o va albi gândind),.
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Voia dacă 'şi-a luat 
După leacuri a plecat; 
Şi'ncoaci încolo umblând, 
Pe unii alţi ?ntrebând, 
Câţi îl auzeau, râdean 
Şi că e nebun credeau. 
Dar el seamă nu băgă, 
Vrea să se facă agă, , 
Şi umblând din uşi în uşi. 
Intrebă babe, mătuşi, 

"- Cu făgădueli de bani, 
Sa-l facă de mai mulţi ani, 
Şi aşa când obosi 
O şarlatani pisi, 

„Care i-a figăduit 
Că-l va albi negreşit, 

„Namantâi să-i puie ei 
In mâini cinci sute de lei, 
Şi î] va face de grab' 
Ca colilia de alb. - 
El auzind, bucuros 
Puse banii 'ndată jos, 
Şi spre a o mulţimi 
Încă o mai dărui, 
Mătuşa banii luând 
II opri aci, zicând: Ă 
— Şezi până să târguiese 
Acelea ce imi lipsesc. 
Şi mergând în acel ceas 

- ASTON PANN 

„=. Ji aduse într'un vas 
O api ce a vrut ea,. 
Numai banii ca să-i iea, 
Și 'ncepu a-l învăţă 
Cum a o 'ntrebuință, 
Zicând: — Iată! (vai de el!) 
“Şi să faci într'acest fel: 
Acasă acum mergând 
Şi astă apă luând, 
Să torni întrun vas din ea - 
Şi 'ncepi barba a'ţi muia,. 

- Frumos de jur imprejur - 
Să nu rămâie cusur, 
Şi în trei zile de rând 
Tot aşa cum zic făcând, 

"O să te vezi cum albeşti 
“Tocmai! după cum doreşti. 
Aşa dar el ascultând 
Şi la casa sa mergând 
Cu-acea apă a fost dat, 
După cum l-a învăţat, 
Şi “n loc barba a-i albi 
Incepi a năpârli, 
Incât întrun sfert de ceas 
A rămas ca de brici ras, 
Ş'atunci cunoscii c'a fost 
Nevrednie de acel post. 
Prin. urmare, o 

Cămila irând să dobândească coarne şi-a perdut, şi urechile. Omul nemulţumit fuge de bine şi d 
Sare din lac în puț. —. Şi, 
Ajunge de la moară la răşniţă, 

Despre laude. LU 

Vede binişor în pungă 
Are ochii ce să-ţi ună, — Că, 

ă peste mărăcine, 

———————_ 

Q 
So 

z 

A dat cu mâinile în foc, — Şi, | E gros la ceată, are de ros, . 
Are chiag la inimă (chimirul). — Şi, S E ca un stup' neretezat, — Şi, cp “Trăeşte din seul său, 
Aro de moară, nu-i 
La părul lăudat, cu's 
Când eşti poftit la vr 

e frică să moară, — Dar, 
acul mare să nu te duci, 
o masă, pleacă situl de acasă, — Dar 

N 
ș 

!
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Nepoititul seaun n'are. — Şi, 
Găina care cântă seara, dimineaţa nare ouă. - 
Lauda de sine pute. — Că, 
Cine se laudă singur, se ocăreşte pe sine. — Ci, Pa 
Lumea să te laudo, câinii lasă să te latre. — Vorba Xluia, . 

„PB mine Căți Câinii mau I&trat; toţi au tarbat. —, Insă, ” 
Cini6 are vecini răi se-laii di Siuguri——— 

“Ta-l după mine că-l omor, — Şi, - 
Laudă-te gură, că pumnii cură. — Cum se liudă, | | -, 
Când eram la mama şi eu ştiam să-cos, că mama împungea 'şi eu 

„Tot ţiganul îşi laudă ciocanul. 

e 4 i 

+ . 7 

[trăgeam acul. 

Povestea vorbii. 
  

Mergând la/bâlci un ţigan 
Se'ntâlni cu un ţăran, 
Şi stând se rugă de el, . 
Zicându-i : — Măi românel! 
Tot mergi la'ăl bâlei în deal, 
De ce nu'mi lauzi ăst cal! 

i-l tânăr, fă-l mânzuleţ, 
Ca să-l poci vinde cu preţ; 
Yă'mi ăst bine românel, 
Că ţi-oi drege vr'un ciurel. 

" Or ţi-oi pune. vr'un potlog; 
Laudă-l, aşa mă rog! 
'Păranul fiind iar un 
Dii de palavre cam bun - | 

” Şaltă treabă 'neavând 
Cu ţiganu'n bâlei mergând, 
Stătu cu el in obor 
Să-i fie lăudător, 

„ Şi-zăbovind ei câtvaş, 
lacă vine gun giambaş 
Care erâ iar ţigan, _ 
Geambaş fără nici un ban. 
Privi calul colea, ici. 

- Ti dă de încere un bici, 
Şi la dinţi dacă-l cătă: 
"— Ce îmi ceri, îl întrebă, 
P'astă mârţoagă de cal,: 
Ca să-l arunc după mal? 
Românul ce aci sta 
Şi, la dânsul asculta, 

„_— Ce! jupâne, zise el, 
"Nu te uită că-i asttel, 

“Şi să-l laude l-a pus 

Uite, zboară 'ca un. zmeu, 

N'am bani că l-aş luă eu! 
Întrece pe armăsarul. 
N'are ce-i face ogarul, . 
Să-ţi spun drept, păcat că-l vinde 
Dar nici cu dânsul nu-l prinde 
Că nu îi ştie merchezul ' 
Şi să-i pipăe lui mezul; 
EI e stăpân, cum vezi bine, 
Şi nu îl ştie ca mine: 
Mergi cu el la vânătoare 
Şi uite iţi fac prinsoare, 
Iepurile "n, părlitură, " 
Dai cu el pân'arătură 
Şi în fuga lui a mare 
Il prinzi cu mâna călare, 
Tiganul ce l-a adus: 

Cum căscă gura la el 
Şi îl auzi astfe],- 

Zise : — Zău! uite aici, 
Dar fi calul 'meu cum zici, 
Că e armăsar şi mânz. 
Pre legea mea nu-l mai vânz. 
Dar geambaşul, neaoş- hoţ, 
Deprins la aşa negoţ, 
— Stai, zise, să-l încerc eu, 
Să'mi dau şi cuvântul meu, 
Şi cum l-a încălecat 
Drept la Giurgiu a plecat. 

„Ei an rămas aşteptând 
Cine ştie până când,
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(Lăudărosul râzâna Cum te-a putut fură el? 

  

1 vânzătorul plângând), : „— Coconaşule! să-ţi spui, ȘI săracul păgubaş - Eu vrând pe el st mă pui Lot căutând pe geambaş, - :  . Să face împrejur un cerc, găsi după un an : Să văz cum e, să:] încerc, In cârciuma unui han, -* EI, cim l-am încălecat, "Şi ducându-l în obezi | » Spre Giurgiu a apucat, La ispravnie cu dovezi, ŞI fugi! fugi! pogoară, urci ! Pentru calul cel furat, |  Ca'să mă vânză la Turci :" | Ispravnicul l-a întrebat: Când la Giurgiu ne-am văzut, — Ce eşti ţigane? — Geambaş. EI turceşte n'a ştiut, — Dar calul cum ] furaş?, Ci. cât ştiam eu niţel, * — Să mă bată Dumnezeu Ciat, pat. l-am vânduţ pe el. „Doi îi furat calul eu, — Dar banii ce i-ai făcut, Calul, zu, e vinovat, » . A . Dacă zici et l-ai vândut ? 
” 

“EL pe min6 m'a furaţ, — Mă temui de niseai hoţi —— Auzi, auzi cal mişel! Şi-i băui de loe pe toţi. 

  

- 
, 

  

Despre împrumutare şi plată. 

Cine bate la poarta altuia, 'o să 'bată şi altul la poarta lui. — Şi, Cine cumpări în dator, plăteşte de dănă ori. — De şi unii zic: Serie pe lumânare pentru neuitare. — Sau; ” Scrie pe ghiaţă până dimineaţă, — Ş'apoi, „In loc de plată spatele ţi-arată, . 
Ai carte? ai parte; n'ai carte ? n'ai. parte, Nici usturoi: am mâncat, nici gura nu'mi pute. — Sau, “Nici n'am mâncaţ miere, nici la inimă m'am durere, — Ci Dai, n'ai. — Şi, e 

) "Lesne, 6 a da şi-anevoe a lua. —— Că, în - N “Când îi dai, îi fată iapa, şi cândii ceri. îi moare mânzul. — Şi, . Tu umbli după el cu mila, - - Şi el după. tine cu pila. — Şi, — Fă bine, să găseşti rău. — Povestea ăluia : . "Ai dat un cazan mare Ş'ai luat 0 căldare. — Sau. Dedeşi şi luaşi. din „Secure toporaş.. — Insă, Odată vede naşul baricul finului. — De aceea: Deo cât să-ţi dau şi să ne sfădim, ” Mai bine tot prieteni să fim. — Că, De frate îmi eşti frate, dar brânza e pe bani. — Ci, S'a băgat brânza în putină. — Şi, "AYnţărcat Murgana. 
Sa isprăvit de moară, - Aa Am văzut în târg de vânzare. — Că, AMilă îmi e şi de tine, dar de mins mi se rupe inima, : Cimaşa, e mai aproape de piele. — Că, 7 Po altul cine plânge, ochii lui işi scurge. — Şi,
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Câinele imbătrâneşte 'de druni, iar: nebunul "ds" grija altora. — Cum 
” Ă [rice un proverb! turcesc: 

Arde lumânarea noastră . 
Pe socoteala voastră, — Qi, - ! - - 
Cu rudele să mănânci, să bei, i 
Daraveri 'să nu aivi cu ei. — Că, 
Imprumuţi pentru dobândă şi pierzi capetele, — Adică :. 
Pentru un cui pierzi potcoara. — [3 mai bine când, 

Eu dator şi tu erije duci? — Adică + 

Iei c'o mână şi dai cu alta. — Iar, ! . 
Cine mare cal, să uree pe jos la deal. — Si, - Ma . : po JOS m: . Dacă mai treabă fă-to martor, iar dacă ai bani, fă-te chezaş: — [Dar însă, . ._. 

. - 3 . - Datoria nu moare nici odată, — Că, Di 
S 

"O ceri rasă: ş'afânată, 
O dai cu vârf şi?ndesată. Sa 

“Tăgârţă ruptă te 'nprumută, şi 'cere -la soroc si-i dai sac nou 
i [în loc. — Zicând: 

Cum era, bună rea, îmi făceam treaba cu ca. — Şi, 
Sacul finului e tot nvu.. : . - 

Te imprumuti nuele, gardul se prăpădeşte, dătoria nu putrezeşte. — Şi, 

  

Povestea vorbii. 

Unul so' împrumutase dela finul său un: sac , 
Rupt, prăpădit, plin de petici, ea al unuia strac, 
După ce-şi isprăvi treaba înapoi nu i l-a dat, | 
Ci ca pe o treanţă veche intrun colţ l-a: aruncat... 
După ce a trecut vreme finul său .la el mergând PI 
"A cerut ca să-i dea sacul, cam.cu ruşine zicând: - - ! 
— Naşule, nu cumva mai ţii acea. ruptură de sac, 
Că uneori şi cu dânsul câte-o trebişoară fac ? , 
Naşul care nu'ngrijiso de un astfel do sc rtu, „i 
Căutând şi negăsindu-l zise către finul 'său: 

„— E-ei! fine, cine ştie unde o fi aruncat! 
"Că până mai deunăzi îl vedeam colea, sub pat. 
Finul pe loc schimbă vorba, zicând: — Co-tel?. Ei “sărac! 
Sa pierdut!.. Şi ora uite, o bunătate do- sac! — De aceea dar. 
Cine are barbă si'şi cumpere şi pieptene. — Căci, - | 
De la un rău platnic şi cu cenuşa după vatră sau un sac de paie 

- | | - | [să te mulţumeşti.
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i Despre cei ce plâng de copii. C, 

Decât să fii bogat (de copii) şi-să pai ce mâncă, mai bine să a - [fii sărac şi să aibi bani mulţi. — Sau, Să fii cât de sărac numai să aibi bani mulţi, | De copii, de barbă şi de coate goale să nu te plângi nici, odată, Decât să zici: «Vai de noi !». mai bine: «Vai de mine !» Decât orb şi călare, mai bine şchiop şi pe jos. Chelului ce-i lipseşte ? Tichie de: mărgăritar. 
Zamfirica toate le avea, numai ţopi îi lipsea. — Dar - De copii case sparte nu s'au văzut. 
Creşte pui de şarpe, sti te muşte, 

  

Povestea vorbii. 

Un bătrân odinioară. sfârşitul său cunoscând, i văzând că o să moară, bani, avere nelăsâhd, - Chiemă să vie la sine pe fiul său cel iubit, 
Şi cu cuvinte puţine în astfel l-a povăţuit : 
— Fătul meu, eu mor acuma şi alt nimica nu-ţi las, Decât trei cuvinte numai în cel mai din urmă ceas. „Care ca p'o bogăţie să i le păstrezi de mie, Să le aibi la bărbăţie, aceste ce ţi le zic: 
P'al tău'stipân sau mai mare cu dreptate să-l slujeşti. Dar bani sau vre-o 'mprumutare să nu-i dai, să te păzeşti. Pe nevasta ta în viaţă din inimă s'o iubeşti, a Dar nici cât un fir de aţă, taina-ţi să nu-i dezvăleşti, Pe copiii tăi, fireşte, o șă-i iubeşti de-or trăi, * Dar fiu de suflet nu creşte, că 'n urmă te vei căi, Aste ale lui cuvinte ca o diatt fiind, 4 Le ţinu “fiul său minte, ce 'nchipuesc neştiind. Omul însă din naturi este făcut curios, 
Cât să-i dai învăţătură îi este fir" de folos ; Căci el 'până 'nu încearcă or şi ce va auzi, Neted lui nu-i vine” parcă odihnit a le păzi. Să-i spui c'o'să pătimoască, st-i spui că se'va jertii, EI va să le pipăească, si vază aşa vor fi?  - De aceea dar ferice dela cel ce va primi 
Ceea ce lui i se zice până a nu pătimi! 
Aşa ş'acest, prin” urmare, lângă un stăpân fiind, Şi cn buna: sa purtare mai multă vreme slujind | Orescu, veni'n bărbăţie, fu cuminte, bani făcu, Se insură, luă soţie o fată care-i plăcu, 
Se iubeau cu osebire, unu p'alt se niângâiau, Şin cea' mai mare unire în viaţa lor trăiau ; 

”
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li venea în multe rânduri să-i spuie câte ceva, | 
Dar se oprea, stând pe gânduri, să nu greşească cumva. 
Intr'acestea vine vreme, fără: el a cugetă, i Pa 
Ca stăpânul său'să-l cheme să cear' a-l împrumută. 
Zicând că-i trebui acuma o mie de lei Să-i dea, 
Ca să împlinească suma pentru graba ce-o area: » 

„Şi că, dela oare unde "nişte bani cum "i-o veni, 
Indată îi va răspunde, fără a mai pomeni. 
EI îşi iubea pe stăpânul, cum şi pe loc a gândit 
Cum că tatăl său bătrânul să nu dea l-a sfătuit, 

“ Dar socoti iar în. sine că, poate, n'o fi nimic, 
«la să-i dau eu lui mai bine, că bătrânii multe zic.» 
După ce-i dă, stă se-uită, să-i răspunză banii daţi, 
Stăpânul său iarăş uiti, că bani are *mprumutaţi. 
Dacă vede că tăcere do banii lui s'a făcut, 
Merge într'o zi şi-i cere si-i dea acel imprumut. 
Stăpânul său auzindu-l bani imprumutaţi cerând, 
Il ocări .izgonindu-l cu înjurături zicând: - 
— Ce bani sânt dator eu ţie ?.. Om viclean şi prefiicut,! 
De unde ai tu bogăţie să'mi dai mie imprumut ? 
Nu'mi eşti tu, slugi mie de atâţia ani trecuţi ? j 
Eu îţi dau ţie simbrie, şapoi tu să mă *mprumuţi ? , 

-— "Ţi-am dat, săracul de mine! dar se vede cai uitat, | 
Ia “adu-ţi aminte bine şi nu intră în păcat. 7 
— Auzi! auzi! vicleşuguri! să nu-ştiu 6u ce lucrez! 
Ia vezi cu ce meşteşuguri va să mă facă să crez! 
Ieşi afară de mă lasă, nu mă face să turbez, . , 
Şi să nu'mi mai calci în casă că mă pui de te pisez: 
Eşti un hoţ, un pore de câine, nu voi să te văz. nai mult. 

„Nu, eşti vrednic d'a mea pâine, fugi, piei dintr'acest minut! 
Ieşi bietul om îndată necăjit: şi amărit, 
Să, nu sară să-l şi bată, că destul l-a ocărit, 
Pe drum zicând întru “sine: «Iacă una s'a "mplinit, 
„Din cele trei ce pe. mine tatăl meu. m'a sfătuit» —  - i Trecând ceva dup'aceasta şi copiii lui murind . 

„-Laă un sărman nevasta să-l crească c'al ei dorind; 
Vrând şi el ca să nu plângă pentru care i-a născut, 
„Nu vru: voia să-i înfrângă, o lasă şi l-a crescut 
După ce făcti aceasta, cugetul totîl muncea: ' «Acest copil şi- nevasta, ce "mi-o -face, el zicea. 
Nu o (i de geaba zisul şi sfatul cel părintesc. 
Voi încă ?ngrab stii văz visul,: gapoi să mă odihnese». 
Aşa ?ntr'astă cugetare fură el un copilaş . 
D'ai stăpânului, pe care îl duce în alt oraş! 
Apoi după ce îl lasă, o cămăşuţa lui ia. - “ O sângerează, ş'acasă se'ntoarce în grab cu ea. 
Zicând: — Dragă nevestică! o taină să'ţi spui aş vrea, 
Dar mult mă sfiesc de. frică că n'o vei putea ţinea, . 
Răspunse ea: — Vai de mine!.. De astiel mă socoteşti ? 

7
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Aşa cinste am la. tine 2:Şintr'atâta- te-fereşti? 
—Mă iartă dar, el îi-zi3o; tu: ştii că. stipânul.men 

"Când i-a trebuit trimise: de -l-ami împrumutat eu, ., 
Şi în loc să-imi-i: plătoaseă m'a 'mjurat, ma necinstit... 
Ca p'o albie poreească m'a făcut şi m'a gonit; +. s. 
D'acel necaz şi:eu.dară sâmbetele i-am. purtat, i 
Şi toemai în astă'.seară cum am vrut "mi-am rărbunat;. | 
Că "ntâlnind din întâmplare pe 'al său copil. urit 
Il momii şi'n depirtare ducându-l: l-am :omoriţ ; 
Numai astă cămăşuţi având pe el:o luai, .. .. - 

- Ca să prinz vr'o părăluţă, cu dânsa nu-l: îngropai. 
Dar să taci dragă nevastă, să nu'ţi iasi vre-un cuvânt, 
C'apoi ait ! din lumea asta cum vei spune, pierdut sânt. ... 
Nevasta începu să zică: :— Vai! cum pot eu să: crâcnesc?: : 
Nu vezi „că tremur de frică numai unde mă gândesc? 
Ba să tăcem, ziu, ca zidul, că nu-i lucru să-l vorbim 
De se va află ucidul cu toţii ne'prăpădim. 
Lăsându-o dar bărbatul” în. făgăduiala ei 
Aşteptă să. vază sfatul deva avea vrun temei. 
Stăpânul săv prin tot locul copilul îşi căuta, a, 
Mumă-sa-l jelea cu focul şin destul se văită, 
Intr'aceste „ucigașul 'că să zie- acum astfel. 
Ce omori.copilaşul, cum: a spus nevestei el, 
Nu ştiu pentru ce pricină cu nevasta Sa certat, 
Şi la acea a ei vină câte-va. - palme i-a dat. e 
Ea pe loc ieşind afară inima'n sură îşi ia, ! 
Şi ţipă, răcneşte, zbiară : Aoleo şi vai de ea, 
Săriţi, mă junghe bărbatul, hoţul, tâlharul de crâng. 
Cum mori şi băiatul stăpânilor săi, co'l plâng»... 
Oamenii. cum -auziră, au alergat de l-a spus, 
Şi îndată străji venirii do îl: duseră pe sus. . 
Ducându-l la judecată! dupi cum a fost pârit, 
Firă prelângire "'ndată la anoarte fu hotăr,t. .. 
Care văzând vinovatul se: ruga” îngădui. - - | a 
Ca diata, sau legatul pe scurt aş orândui: . a „ata, Sau leg pe Ş AI . Şi 'ncepi ?n vileag să zică: — Eu am troizeci mii de. lei, 
Dragii mele rievestică îi las zece mii din ei; 
Cinci mii las la- băiatul ce-l icreseui neavând prunci, 
Şi ceilalţi îi las la gâdea, ce m'o agăţă de lurci, 
„Auzind băiatul suma. ce: gâdii.o hotără,- 
Uită mila, ca şi muma, şi sări a-l spânzură.; E 
Ii aruncă-ştreangu “'ndată 'zicând: — Gâde mă fac eu, : 
Am drept Vaceastă diati, ca la a tatilui mou, 
Deci după ce 'n pază:mare pe: vinovatul l-au dus 
La locul cel de pierzare şi îl. inălțară.. 'n. sus; 
Şi când toemai.se suise gâdea-cu ştreangul de sit, 
Atunci gura -îşi deschise -cel: de moarte -hotărit: : 
Şincepu o cuvântare: la auzul tuturor: : i a 
Pe carp. o:strigă tare în chipul cel următor: 

> N
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— Staţi, creştini, nu+mă.răpuneţi ş'ascultaţi al meu cuvânt, 
L'altă pedeapsă mi puneţi, c'atât vinovat nu sânt. p p d 

“ „Dau stăpânului -meu veste şi-l rog s%'mi fie milos, 
Că copilul mort nu este, ci e viu şi stinătos; _ 

„EI esto în depărtare dat do mine în pansion, -. -: is 
Şin prea bună căutare so:află ca un-cocon:  :: - :: 
De cât asta a mea faptă numai cercare a fost, : 
Pentru povaţa'nţel6aptă a tătălui meu: celui prost,. - Ă 
Care "mi-a zis să ţiu minte :sfatul stiu cel părintese, ! :. 
Şi aceste trei cuvinte cât trăiesc să le păzesc; Da 

7 Adică:-<p'al tiu mai mare sau stăpân nu 'mprumută,:. ! 
Taina îţi/păzeşte tare de către nevasta ta.! ie . 
Şi să nu 
Păzeşte a.mea poraţă, de vrei să nu te căieşti», 
Dar eu nu m'am putut teme c'oi pătimi vre. un rău, 

„Ci le ?ncercai după vreme ca un prost şi nătirăiu ! - 
Mi-a zis tatăl meu, bătrânul, şi eu nu l-am ascultat, 
Imprumutai pe stipânul şi ură ?mi-am câştigat. 
Spusei în urmi nevestei o-taini ce o ficui, . - 
Şi după pâra .acestii, iată, viaţa imi răpui, 
Crescui copil, uite-l, gâde: el îmi e spânzuritor, 
Lumea plânge, şi el râde că îl las moştenitor, 
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Despre făgădueli şi daruri. 

Ce en mână nu e minciună, - | > 
- De cât o mie de vrăibii pe gard, mai bine una în mână, 

De cât la anul un bou, mai bine azi un cur— Că, 
La anul or armăsarul, or samarul.. 

a . . Î_. . 
De cât doi «'ţi-oi da», mai bine un «na». 

-- Tragi nădejde ca spânul de barbă. — Cum a zis o fată: 
— Până nu m'oi vedea cununată, nu mă ţiu că sunt măritată, — C 

-> Eu de făgădueli am o ladă îndesată cu genuchele. E o vorbă: 
„=: CGaprelor, mugurul ăla voi „o să-l mâncaţi. — Şi, NE 

" "Trăeşte murgule, la Paşti iarbi verde să paşti. 
De cât în faţa ariei, mai bine în capul locului. — Că, 
Făgăduiala dată e datorio curată. — De accea, 
Nu făgădui ce nu poţi implini. Că, o | 
Pe undo iese cuvântul iese şi sufletul. — Să nu fie vorba aia: 
Un înţelept făgădueşte şi un nebun trage nitdejde. Că, , 
Un nebun aruncă o piatră în gârlă şi o mie de înţelepţi nu pot 
Numai miere zicând, gura nu se îndulceşte. . „să o scoaţă. 

„„ Vorba asta e de-când cu moşii putrezi. 
Dar la dar merge şi cinstea imprumut, | 
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. — Insă, .  .- . 
Măgarul de dar nu se caută pe dinţi. — Iar, 
Darul nemulţumitului se ia. : 

iei in viaţă copil de 'suflet să cereşti, : . 

ŞI 
ă,
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“Spun că un sultan odată care des tiptil umblă, | Si ” eşind la .marginoa mării, spre a se mai preumblă, A văzut aci pe tunul şezând şi peşte undind, Şi de curiozitate aproape de el viind, 
Incepi să-şi facă vorbă şi ceva a-l întrebă, _ » Zicând: — Prietene, prins'ai vre un peştişor au ba? - Răspunse el: — «Slabă viaţă, târţa,' vârţa, mai nimic, Vr'o. câteva! fâţişoare, după proverbul ce zic: - * Oaspetele nu mănâncă ce gândeşte, ci “mănâncă ce găse- 

4 

| şte. — Şi, Cine nare frumos pupă şi mucos. . 
In pofida fragilor mănâncă frunzele. 
Mănâncă giorginele şi îngână mislinele, _ 

Văzându-l “sultanul golan şi cu caraj răspunzând, Ii plăci să mai vorbească şi îl întrebă zicând: 
A 

SuLraxuL 
De unde eşti ? i: 

- PESCARUL! 
De unde "mi-e nevasta, . 
ia SuLraxuL 

Din ce țară ? Care “i-o patria ? 
i „ PESGARUL 

Patria omului est acolo unde i-e bine. 
_ - SULTANUL 

Ai copii ? | 
, PESCARUL + 

Unul în poale şi-altul în foale.: 
Ma | SULTANUL 

Ai vro stare? , | IA 

PEscanur, 
Proverbul îmi e dovadă: 

Ce e pe mine şi'n ladă. 

SULTANUL 
De ce eşti sărac? a 

PEscanuL „ot 
Sunt sărac pentru că nu sunt bogat, 

- „A N : 

7



N POVESTEA VORBI . „923 
  

SULTANUL . 

Cum trăieşti? Ş CN 

, _ PESCARUL 

Te uită în faţă şi mă 'ntreabi de viaţă, . y 

| SULTANUL 
Eşti nenorocos? ie E ă 

|  PESCARUL . » 
Norocul se ţine după mine ca pulberea după câine. 

Dă "SULTANUL 
"Mai ai acasă vre-un ajutor? 

pi PUSCARUL 
Numai eu sunt topor de oase. 

-. i SULTANUL * | | 
Sirac eşti de fel, or scăpiătat? a 

| PescARUL 7 
Dacă tatăl meu a fost domn şi eu nu sunt om, ce folos! 

| SULTANUL E 
Te văz scăpătat şi nu te plângi, | 

a | PESCARUL / - 
Cine cade de sine, nu plânge. , 
Omul singur ceea co'şi face nimeni nu-i poate desface, 

Sătul la flămând nu crede, 

SULTANUL , 
Copilul până nu plânge, mumă ţâţă nu-i dă. 

| PESCARUL | 
Până vine cheful bogatului iese sufletul săracului. Cs, 

Atunci zâmbind sultanul şi haz de dânsul făcând, 
Scoase din sân portofelul şi scriind, i-a dat zicând: 
— Na acest bilet și du-te la vizirul mai curând,” 
Ca să-ţi dea lei una mie: şi nu sta vreme pierzând. 
Luând pescarul biletul, atuncea el a văzut 
Că a vorbit cu sultanul şi ru l-a fost cunoscut, 
Sărmanul de bucurie rimâind: în loc uimit, 

- Târziu şi-a adus aminte că nici nu i-a mulţumit. 
- Deci alergă întrun suflet inima în el săltând. 

Numai decât la vizirul a ajuns nepricepând, ) 
“ Intră, îi dete biletul și vizirul îl citi. 
“Şi numărând lei cinci sute ca să şi-i ia îl pofti, — Că, 

| Cine inparte parte'şi face. — Şi, 
Din gura lupului anevoie scoţi întreg.
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Văzând că, nu-i dă pe toţi ii zise: — Apoi co fel? Nu scrie să-mi dai o mie? De co'mi da mai puţintel? | Vizirul cu necaz zise: — Şi co nu te mulţumeşti ? „L-ai dat cu împrumutare şi nu-'vrei să-i priimeşti ? e Şi porunci să-l împingă pa uşe cum a venit, , Zicând: — Nu-ţi dau niei po ăştia dacă nu te-ai mulţumit. ŞI cu. câtă bucurie când venea a alergat, 
Cu atâta întristare la casa lui a plecat, 
Intâi îi părea că zboară şi de pământ n'atingea. Ş'acum parcă-l încărcase cu plumb aşa'ncet mergea: Se ducesa şi drumul parcă tot mereu i se lungea Ca când cineva de spate-i se atârnă şi-l trăgea, - Dacă ajunge acasă se trânti, şezi: oftând, - Şi novestii sale spuse toată 'ntâmplarea pe rând, "Ea cum auzi îndată asupră-i s'a necăjit 

„Şincepu să-l octrască la gură cum “i-a venit, îi Zicând :: — 0, om fir'de minte! o om ticălos şi prost? Cum lăisaşi darul din mână, măcar or cât să fi fost! Nu vezi că w'ai cinci parale la copii pâine să iei, - Şi n'ai avut mulţumire ciOți da cinci sute de lei? — Nevastă ! lasă-mă, zise, mi-ajunge necazul meu, Demi va ajută norocul acei bani tot îi iau eu, 

ÎN 

- NEVASTA | 
_Departe Sriva (nume de câinc) de iepure. A zburat odată de la mână, sta dus, 
Tragi nădejde ca spânul de barbă. 
Săracul, de ce e sirac? ci nare minte in cap, . 

PescAnuL 
Nevastă! taci să tac, , 
La cuptorul cald puţine lemne trebuesc. 
Nu aţâţă foc peste foc. — Că, : 
Imi. ajunge mie necazul care îl am, 
Nu'mi tot îndrugă la verzi şi uscate, | - Ce tot tai dracului bureţi ? 
Joacă ursul la cumătru, vezi să nu vie şi la noi, Vezi-ţi. de furcă şi de câlţi: 
Nu'mi aprinde paie în cap. — Că, 
Omul zice şi isprăveşte. — Iar: nu 
Toată ziua 'clanţa-clanţa din gură. 
"Co-am avut şi ce-am pierdut? 
Din vânt a venit, îh vânt s'a dus, — Cu toate aceste Am nădejde la Dumnezeu. , . „Dumnezeu nu lasă, pe om, ” 
După întristare vine bucurie. 
După ploaie trebue si risară soare, 

„Necazul e de la dracu. - . e | 
Pescarul d'alte aceste după ce multe a spus
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A doua zi dimineaţă iar st undeasci s'a dus. Deci când trecu -vremejmultă şi când toate s'au uitat, Tată Jar tiptil sultanul a cşit la preumblat, Pa Care vizând pe pesearul şi zicându-i: — Merhaba.! lariş ca şi mai nainte începu a-l întrebă: 

Suuraxul, 
Ai prins prietene cova'? . 

* PEscARUL | | Po câţi i-am prins nu-i am, pe câţi nu i-am prins îi am, (EL " aa [vorbia de păduchi), 
SULTANUL 

Ce ai zis? ' 

PEscAnRUL 
Pentru o babă surdă popa nu toacă de două ori, 

SULTANUL 
Scump eşti la vorbă: 

. 
. PESCARUL | Vorbă puţină şi mâncarea puţină nici odată nu strici la om. — Că: De multe ori tăcerea e mai bună decât răspunsul. 

7 
SULTANUL 

Socoteam et ai fi murit, 

PESCARUL +. E - 
Danul roşu nu se pierde lesne, — Şi, + „ Câinele de stârvu'şi nu moare, 

SULTANUL 
Mă cunoşti ? : 

PESCARUL , 
Ne e numai un câine scurt de coadă. 

SuLrAxuL - 
Aşa vorbeşti cu un om «de treabă ? 

1 Pascani 
Gura mai lesne vorbeşte adevărul decât minciuna. 
Numai cu un găinaţ de cioară marea nu se spurcă. 

” . 

/ . SULTANUL 
.. . sv . . . a 9 “Nu ţii minte că am mai vorbit noi amândoi ? 

PescanuL 
Ochii care nu se vid, se uită. 

Anton Pann. — Vol. 1. a” | 15
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» SULTANUL: 
Nu- -mi drăieşti. un poşto? 

| _ PESCARUL PE | 
" Cine cere nu. piere, dar.nici nume bun nu are. — Insă, 
"Ceri la văduvă bărbat şi ea îi aduce dorul. a 
“De geaba n'a dat nici „Mama tatei,» . MI IE 

| - | ȘUr ASUL 

Să ţi-l duc acasă, o . 

ÎN PesoAntr” L 

Nu âau cu izmene po călittor, a 
Nu-mi spune la palavre. de aste. Ca 
La grădinar castraveți să. nu vinzi, că inima lui e aer de! ei. 
Tu unde aduni surcele; „cu am tiiat nuiele. Dei 

oi Suurastr, 
„ME faci duşman. 
.. : PI:SCARTL ” 

Ce mai int în ciuperci. — Ce? ia 
O să-mi iei boii,'să mă laşi, cu caru 'n drum ? 

„Ştiu că n'o. să beau bragi cu tine. — Şi, 
No, să cânto. cocoşul meu pe gardul tău. 

SULTASUL 
Poate să mori de mâna unui duşman. 

Ia PescAnv L 
Odată o si Or, n '0/să mor de două ori. 
Şi d'oi muri n o sii € dea cu: tunul pentru mine. 

- o „2 SULTANUL 
Nu-ţi placo să. trieşti 2 

PESCARUI, | 
“Nici n'am n la ce muri, nici la ce-trăi, 
Mângâierea săracului e „moartea. 

N 
SULTAN UL! 

“Omul cât de rău trăiască, tot nu se îndură « să moară, 
"Se hârşeşte cu necazurile, — Şi, 

- Se învaţă ca viermele în hrean. 

„ i PESCARUL 
La oraşul co se > vede călăuză nu trebue, : - . 
Mi-am văzut visul cu ochii. .. | | ! "Mi-a trecut fina prin traistă, - - ” NR 

c-a fost verde s'a uscat, ce-a "nflorit s'ă scuturat. 
De acum înainte n'o Să “mai fac boi bălgaţi. 

N 

[o BR



"* Destul am fost topor de oase. 

“Şi-i numără înnainte: numai o inie 'de lei. 

„Merse, spuse iar nevestii, ea iarăş a început 

Vrei'si to dăruiesc cu ceva ? 

N 
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Tot alba (căluşa) in doi bani, 
Tot două oale'mi fierb: uni seacă ş'alta, goală, 

SULTAXUL - 
! 

| PescanuL 
Intrebi pe bolnav: — Vrei săţi dau “pernă ? 
Numai bolnavii se'ntreabă, — Dar, 
E rău când aştepţi de la mâna altuia. — Că, Bogatul mai tare se plânge ca săracul - 
Pâuă a geme boii, scârţâie carul, 

SULTANUL 
Numai un cerşetor de ar fi, toţi cu zahar l-ar hrăni, 

In sfârşit, văzând sultanul că nu-] cunoaşte de fel Scrise un bilet şi iarăş dându-l, a zis către el: 
— Na această hârtiuţă, mergi la, vizirul cu ea, 
Şi de la dânsul acuma, lei toma două mii ia,: 
Săracul pescar atuncea pe sultanul cunoscând: . 
Căzu, sărută pământul, multe mulţumiri zicând: 
Sultanul. însă cu vorbe d'aste eră 'ndestulat, . 
Şi nici stăti să-l auză, ci îndată a plecat, . : 
Deei plecă iarăş pescarul bilotu'n mână ţiind, 
Făcând în capul său planuri şi întru sine vorbind ; 
«Acum pe toţi banii iariş nedându-i de voi vedeă, 
O sincep cu rugăciune să-l induplec si mi-i deă, C'atunci i-am cerut cu zorul şi d'aia s'a supărat 

“Şi gândind d'alde, astea a şi. ajuns la palat. 
Dând vizirului biletul, el tăi iarăş din ei, 

EL văzând că îi opreşte jumitate banii iar, . 
Incepi. ca să se'roage să-i mai deă ceva măcar, 
Să-i facă Dumnezeu parte de orce se va, rugă, 
Să-i dea săniitate, zile, şi altole îndrugă.. 
-Vizirul vorbe d'aceste nevrând a auzi, 

” L-a dat pe-bete afară ca şi în cealaltă zi. 
Zicând: — Pe sărace daceea nu-ţi vine să-l inilueşti 
Să-l scoţi „din noroiu afară .ci încă să-l îmbrânceşti, - „li dai lui banii cu pumnul şi nu poţi să-l mulţumeşti, 
Din pepenii tăi to scoate de îţi vine să plezneşti. 

y Pescarul iariş, săracul, văzându-se izgonit, 
Ii veneă să se omoare ca un desnădăjduit, 

Si-l certe, să-l ocărască cu câte sta priceput, . 
Nerod,"nătăriu făcându-l, dătifloţ, Suguman, prost, * Şi că vorba bătrâneaseă adorărati a fost, — Adică: 

"
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Cu puţin cino nu se mulţumeşte 
Nici de mult nu se învredniceşte. — Şi, - Nemulţumitului i se ia darul., 
Ii zise el: Neovastă! : 
Nu mă călcă pe colţul işlicului. 
Cinste la cinste merge şi darul imprumut. „O mână spală pe alta şi amândouă obrazul, Imi zici hârb, îţi zie ciob. | 
Ii -zici urită, îţi zie slută, 

' Tu nu ştii po unde se udă găina. 
Sfatul muierii, muierilor foloseşte. -. 
Maimuţă. tot maimuţă, de i-ar fi sfatul aurit, . Am eu glagore în cap. Ni 
Nu mă 'nvăţă să'mi înnee copiii. Ă o. Inveţi pe dracu să dei cu puşca, 
Toată ziua gâra, mâra, - 
Eşti un drac impieliţat. — Dar, - 
Asta e boală cu leac, am cu de cojocul tău ac. „Deschide ochii că, „. - | Cât sunt de necăjit, să dau cu cuțitul în mine, sânge nu iese, 

“ AMVIEREA 
Pierbe sângele în tine ca într” coaje do rac. Bun de gură, rău de lucru. ae 
Cu suflet viteaz și cu trup leneş, 
Viermii te mănâncă de viu. Nu-ţi vezi casa ? _ „Când mălai are, sare mare ; când sare are mălai nare. Iţi chiorăiese maţele de foame. “ 
N'ai 0 para chioară şi lenea te doboară. 
Am ajuns de poveste ?n ţară. 

| BăRBATUL 
“Cine râde gura îşi întinde. 
Gura lumii numai pământul o astupă, 
Nu o st îndreptez eu lumea cu umărul, - De poale ridicate nu râde nimeni, ci de poale călcate. i 

! MUIEREA 
Întreabă pe leneş să te înveţe minte. 
Ţi-ai întins vrejul ca dovleacul Ş'ai umplut lumea de 

” [castraveţi, 
! i BĂRBATUL 

Trone Marico! (aşa o chiemă). 
Loveşte-mă lele în spate să'ţi dau un bulgăre de iască, Se lovi ca nuca în perete, ca mireasa la inoară şi ca 

- - [musca "n lapte. 

2 

"Unde dai şi unde crapă! 
Naţei-o îrântă, că ţi-am dres'o. 
Vorbă să fie, dă-mi o lulea de tutun, ci bâlci so face, Ai vorbit de te-ai prăpădit, Si
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"AUIBREA 
Şi cu acătare poamă nu sunt, dar nici fiece pasăre nu . | 

| " “Îmă mănâncă, Soarele să-ți fie bun, luna s'o mănânce vârcolacii, ” Câinele nu fuge de codru, ci de ciomag, : | . BănpATuL Mi se aprind câlcâilo de doru-ţi. De dragi ce-ini oști, to-aş Digi de păr în sân. Lac sii fie, că broaşte multe, A i Mumă şi tată nu găsesc, dar muicri câte voiesc, Po muiere toată viaţa să o porţi în Spinare şi o dati s'o [laşi jos, iar ca se vâietă că a osteniţ, — Povestea ăluia ; Câte belele, câte bube rele, tot pe capul nevestii mele. 

Aceasta zicând îndată undişoara, lui işi ia, Și ca şi până acuma pleacă “la mare cu ea , - Zicând : — Asta "mi-a fost soarta, geaba umblu cu. să scap Trebui să trăiască omul Cum i-o fi scrisă la cap! Aşa undind totdeauna şi vreme multă trecând, . Teşi iar tiptil sultanul, şi "ncoaci şi 'ncolo umblând ări aci pe pescarul şi iar veni lâvoă el, | Stând : Cola-igelo 1) îi ziso cel: — Colai se senda gel! 2) 
. E SULTANUL | Au nu e lesne? . , - ! PESCARUL 

Lesne, pune viţă şi bea vin. =— Sau, Ară, macină, mănâncă. 
- ai ' Surraxur, 

Vrednic eşti! - 
PEscARUL 

Apa o beau pe picior ca o pasere din zbor. Gândeşti că e floare la ureche. — Să Cauţi acul în carul cu fân. — Adevărat, Lesne e a băgă în urechile acului când vezi, 
SuurAxuL 

Nu ne potrivim la vorbă. - NE N 
Pescanur, 

| Cei ce se potrivese, lesne 'se împrietenesc. 
E . Surraxur, 

Mi se pare că te cunose, ! , 

41) Lesne vie, 
2) Dacă e lesne, vino Şi tu.
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si PESCARUL . i _ 
Mi se pare, poate, o îi şi vom vedei, sunt toate sor cu 

N (minciuna. 
- SULTANUL 

"De nu te cunoşteam, nu veneam la tine. 
| PeEseanu' 

Adevărat, 
Fiecare unde cunoaşte,. acolo- trage. — Adică: 
Omul trage Ja om şi dobitocul la dobitoc. 

- SUgrAxuL, 

Iţi sunt prieten, | 
ae a PEsCARUL - a 
Prietenul omulti este punga cu. bani şi sacul cu mătlaiul. — 

- [Povestea ălnia : * 
Cu rudele să i bei şi să mănânci,”  daraveră să m'aibi. . 

„SuLr ANUL - 

. Poate că e ai gândit, că o'să-ţi cer vre un peşte? 
, “ PESCÂRUL | ” 

Şi pisicii îi place. peştele, dar când trece puntea: închide | 
“ „ochii. 

“Suuzasur i 
Să n'ai grije, nu'mi place,: _ 

” PESCARUL | a 
. Pisica „unde n'ajunge, zice că, pute... ! 

i - SULTANUL 

Cum văz, eşti sărac! - E SR II ” 
-Pesc: ARUL 

Bani au şi țiganii. — Dar şi . 
Vasului sol, toţi: îi dau cu piciorul, — Şi, 
Nu. e mai grea boală de cât punga goală. 

- „SULTANUL 
Eu îţi sunt voitoi de bine; — Şi, 
Imi vorbeşti una de la răsărit şi alta dd la apus, - * 

PESCARUL - 

Cunosc de care poamă mă îngraş cu, Dă „- 

Deci văzând iarăş Sultanul că ndcunoscut a lost, - -, 
Şi îi vorbea după haine, cum. şi era 'mbrăcat. prost ; 

“1 se făcu iprăg_milă, văzând. că e tot .golan, 
Fără a şti că vizirul nu i- a dat măcar un ban;



„> Să o iei cu bucurie şi să fii mulţumitor ; . 
- Cât seriă "'ntâiu să-ţi dau ţie? El:— Una mie de lei. _ 

„Vizirul îşi ştiă treaba, că după ce l-a citit 
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Gândea în sine că poate o fi fost cumva dator, 
"Or a întâmpinat alte, ca un sirac muncitor. 
Socotind acestea scoase b lârtie din sinet, 

„Şi seriind' într'insa zise: — Na, îţi mai dau un bilet, "Aici seriu către vizirul ca stţi dea troi mii do lei, 
„ Aleargă acum îndată” şi numai decât să-i ici; 

» Dar'să nu te văz ş'alt'dată trenţăros. ca pân'acum. 
Ingrijeşte .de te *mbracă că nu-ţi mai dau nicidecum. 
EL văzând că o sultanul, cizi iarăş la pământ, 
Şi i-a fost frică să zică de vizirul vr'un cuvânt, 
Ci ducându-se la dânsul să tacă a hotăriţ, 
Să nu-i zică nici. o vorbă, do îi va da or şi cât. 
Intră, îi dete biletul, stitu căutând zmerit. 

Ii opri ca şi inainte iar jumătate din ei, 
Şi îi dete, adică numai o mie cinci sute lei. , 
"Pescarul. cu bucurie bani în căciulă trăgând, -.. . 
Incepi să-i mulţumească, vorbe multe îndrugând.  .: 
Dar” când se gătea să iasă vizirul l-a“ntors din drum» 
Zicând :— Vezi aşa te ?nvaţă, iar nu ca până acum ;. 
O para. chiar.să ţi dea omul de pomană, eşti dator >: 

Vizirul: — Cât al doilea? Il jar : — Două: mii de lei. E — Aşa! Vizirul îi zise, ş'acurm trei mii, şease fac, a / Un capital cum se cade pentr'un om cât de sărac; ! „Na-ţi-i pe toţi, pân la unul și du-te cu' Dumnezeu, 

„— Ce fac. eu nevastă, zise, dorm or sunt învălmăşit ! 

Ş 
Şi nu fii prost, ţine: minte invăţul ce ţi-am -dat cu. 
Luând el banii grămadă şi cu mulţumiri plecând 
I se. pirea că visează, către casa lui mergând, 
Tot îi pipăia cu mâna, cu no'nerederi so. uită, 

„. Se temea că îi va pierde-dacă so-va deştepti, .  . 
Ajungând ca "n sbor acasă şi ca din simţiri ieşit, 

— Vai de mine! ea îi zise, “doar. nu vei fi inebunit? !. Vino-ţi:-în simţiri.: co ai? Ce' nevoi. iar te-au găsit 2. 
— Lită-te la mine bine, către 'ea vesel a zis, ” 

"Am scăpat de sărăcie, de nu va fi cumvă vis ; 
Că de multe ori în somnu'mi cu bani în mâini m'am visat; „Şi când mă, sculam la ziuă rimâncam iar întristat ; 

e. De aceea tocmai mâine o st mă văz ce fel sunt,  : N l d Y 
N „Zicând ăceasta îndată turnti banii pe pământ. . „Nevasta cu bucurie repezindu-se îi ia, 

Se 'mbată de. păreri bune, imai. ca-şi dânsul şi ea, 
“Nu-i prinde somn: toată noaptea tot şedea şi-i numără, Şi cu grije să nu vie vre-un, duşman a: i-i fură. 
A doua zi dimineaţa, apucând din căpătâiu, 
Merge la telal îndată, se *mbracă. pe sine 'ntâiu pi . Cumpără pevesti roche şi 'zmochine la copii," - 

. . ... ă _ o , , 
a 7 , a . .
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Zicându-i ea: — Dar lor haine ? 
«Copilul numai ce minâneă e | 
Lasă-mă în boii mei, ă 
Aşteaptă întâiu să vedem alh î 

EI îi zise: — Tu nu ştii, 
alal, ce îmbracă. e haram, 

n căpistere, 
Copilului dă-i cu palmă peste c.. să-i ție minte la cap, Muma unde loveşte carnea creşte, * ” ! . 
De cât să plâng cu; mai bine să plângă ei. 
Cui i-o milă nuiauia să nu-şi frânpă, mai pe urmă co- ' , [pilut o să-şi plângă. — Atât îţi zic, 
Cum îţi cânt aşa trebue să joci. - | 
Ajungă un ciomag la un car de cale. — Dar, 
Surdului de geaba îi cânţi de j ale. 
Orbului de geaba îi spui că s'a făcut ziui 
După ce pescarul nostru se 'mbracă curat de rând, Işi mai ia ş'o chesea bună, gun ciubuc mare - zicând ; . 

* % % 
«De cât toată vara cioară, mai bine intr”o zi şoim. 
Boierul e tot boier, măcar dar fi încins cu tai, 
Apa curge pietrele rimân. 
Când vrea Dumnezeu cu omul, vine şi dracu cu colaci». Zicând alde astea plecă către mare 
Cu ciubucu în mână ca în preumblare, . 
Unde cu sultanul se tot întâlni so 
Ca îmbrăcat si-l vază, eur îi poruncise, Iu Ă Și, cum să-i vorbească când cl făcea planul 
Tot întracea vreme iată şi sult 

„EL cade înaintea-i,. se face jos 
Sultanul nu poate acum “să-l cunoască. 
Se uiti la dânsul... — Ce vrei ? 
— Eu sunt, cu pescarul, răspu 
«Lupul pe unde a mâncat mă 

anul. 

broască, 

„îl întreabă: 
nde îngrabă, 
arul, tot udă ocol câte o dată.— 

[Eu sunt acela, Dă-mi, Doamne, ce n'am gândit să ini mir ce ma găsit! Caprii îi pică coada de râie şi ca tot sus o ţine», I! zise sultanul: — Vezi uşa so cada, | i Ai văzut acuma ce bine îţi şâd o? 
Aşi vrea să: ştiu numai, daci tu de mine 
Ai vr'o mulţumire că ţi-am tăcut bine? 

PESCARUL -- 
«Găina bea apă şi se uiti la Dumnezeu. 
Sunt gata în foc şi în apă să mă arune, 
Nu sunt vrednic să mulţumese. 
A vrut norocul cu mine». 

+ - - 

x 

SULTANUL 
€ . Lasă aste vorbe, s'a ismăvit aluma ; , ] alu 

Cer şi cu o slujbi Ja tine acuma. 
Tu ştii mi se pare ostrovul cutare o 
Care un puț arezadâne foarte tare. 
Să te. duci îndată acuma la, dânsul, . | -.
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. 
. t Să to pui la gura-i şi să strigi întinsul: 

— Care o norocul sultanul ce-l are? 
Şi eşind la vorba-ţi .st facă 'ntrebare, | 
Tu să zici : — Noroace, un'a trimis sultanul, 
Să-ţi fac întrebare de ce-i eşti duşmanul ? 

e 

Ce te-ai pus în pizmă şi-i tot dai avere? 
So roagă prin mine şi milă îţi cere 
Să-ţi conteneşti ura d'ai da bogăţie, 
Că loc nu mai are unde si o ţie. , 
Pescarul. îndată in luntre se puse 
Şi drept la ostrovul acela se duse ; 
Găsind pe loe puţul şi strigând întinsul, 
Teşi o fantomă îndată la dânsul, 
Cn sceptru în mână: ca „0 "'mpărăteasă, 
În €hipu-i. frumseţe de cea mai aleasă: 
Hainele, porfira-i cu totul galante 
Şi impodobite numai cu borlante, 
Do părea că este o rază sorească, 
Astfel nu putea om la ca să privească, 
Această fantomă, zie, Sau nălucire, 
Făcu întrebare co dulce zâmbire, 

7 

Zicând : — Ce o vrerea ? Pentru ce o chiamă Pescarul, stirmanul tromurând de spaimă, 
Ii zise: — Noroace, n'a trimis sultanul, 
Se roasă prin mine si nui fii duşmanul ; 
Co-i tot dai avere? Că el stirae nu e, - 
Niei loe nu mai are unde săi o puie. 
Fantoma îi zise: — Du-te de îi spuue 
Că el dator este a imi se Supune, 
Şi să nu se 'ncerce a'mi da: supărare 
Cu aşa cuvinte de îngreţoşare. | 
Că mă pui în pizmă încă şi mai taro 
Şi îi mai dau încă de troi ori cât are, 
Auzind pescarul astfel do cuvinte, 
Speriat peste fire şi ieşit din minte, 
Se'ntoaree, se pune în luntre şi pleacă, 
Vre-o întrebare fără să-i mai facă. 

"Când plutea pe mare îi veni 'n gândire 
— Nu. întrebai, zise, d'a mea norocire ? Şi cât mai îngrabă înapoi se "'ntoarco, 
Merge la puț. strigi: — Noroaco | Norvace ! Care e norocul lui Udrea Pescarul. 
Care pe sultanul făcu să-i dea darul ? 
Şi îndată-i iese =— un negru ca arapul, 
Co tambură 'n mână şi sărind ca ţapul. 

„El cum îl zăreşte, groaza îl apucă, 
Se intoarce în fugă gribind să se ducă ; 
Iar norocul negru zornăind tambura 
Tneâpi de-odată la dânsul cu gura, 

»33
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Strigându-i: — Fugi! du-te! să nu-ţi văz obrazul. *! 
Că nu mi se stinge nici acum necazul !, 
'Ți:am slujit, sărace, ţie. mititelul, - 
Că mi:se rupseşe la. tamburi telul,  : - 
Şi'mi perdui cu dânsa atuncea eu ceasul, 
De-i îndregtai tonul şi-i ascultai glasul ; -, 

" Dar 'de n'aveam treabă, căm nu am cu anii, 
Tu “dela vizirul tot nui pupai banii, . ; 

„Dar îţi coc eu turta, nu:te las în pace. 
Am de furcă. încă cu tine, sărace!" 
Şi fugind pescarul pe maro cu vasul 
I. se părea însă că-i aude glasul. 
"— Săracul de mine, zicându-şi în. şoapte, 
Mult îmi este frică că-l visez'la noapte! 

„Când gândea acestea de spaimă, sirmanul 
Şi era aproape S'ajungă. limarul, ” 
Iese tot odată-o furtună mare :! , 
Şi-i împinge luntrea. înapoi pe mare; : - 
Valuri mari cât munţii se ardie de spume, 
Se turbură cerul,.nu mai vede lume. 
Luntrea, lui ca paiul săltând peste valuri ; 
Când.se trăgea ?n mare, când se. da de maluri ; 

sa 
“Se 'logiină omu ?n biata lui luntriţă .. , 

2 . . ” . 

Cum legeni copilul într'o copăiţă; 
Sta când aci valul în ea să se toarne. , 
Dând pe dincoaci altu'n mare so răstoarne, . 

„EL văzând că este'n 'primejdio mare . 
„Și de mântuire nădejde nu arc, - : 

„E mai bună sănătatea . 

” Începu cu jale peirea să'şi plângă, '..: - 
Să se tânguiască, mâinile să'$i frângă ; 
Şi când el de groază plângea, spuind multe, - 
Vine un val-mare tocmai cât un munte, 
Ii” repede 'luntrea, o sparge de-o stâncă - 
Şi el se afundi în marea adâncă, -. 
Inghite la apă, 'ncepe să se umile, a 
Incât nu mai poate do loc să răsafle . - : - 
Şi când el cu luntrea in apa cea rece. 
Se află în chinuri ca să se înnece, 
Se deşteaptă 'ndată din aceste vise, 
Şi gândind la ele întru sineşi zise: 
«Dracu 'şi bate joe'de on la bătrâneţe !» 

. . 

"„* “Despre sănătate şi: iti 7 
” . Ă Da + A. 

De'cât toati bogiitatea, — Că, Ă 
Când eşti sănătos, bărbat, : 

.: | + | ii ” 
p. a.
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“Eşti îndestul de bogat, — Dar şi, Când nu-ţi: sunin ?a buzunare. Di Pătimeşti de gălbinareŢ(galbeni n'are), Şi de friguri grele'n pungă - . e : Cu .scuturătură lungă. — Căci, | Nu-i altă mai grea boalt: 
De cât este punga goală. — Atunci, “Este bolnav foarte. greu 

” Preţueşte indoit, — Că, ! 

"Dup ce moare săracul! — Precum zice el: . 

“
p
 

Ce foloseşte orbului: obrazul frumos ?. — Ci, 

Şi ar mâncă tot mereu. — Că, | 7 Cu toat'a lui gomătură ” - Duce lingura la gură. — De aceea, /  . Bolnavul credinţă n'are i "Câng geme cerând mâncare. —- Dar însă, „Nu 'ntrebâ pe om la boalo: a — Voieşti să-ți dau pernă moale? — Sau . A Numai bolnavul se "ntreabă:: ! A Vrei să-ţi dau cutare treabă ? — Cum a 'mtrabat țiganul 
"pe fiul său: 

. 

—" Co-ai mâncă, tată? spune! 
"-— Of! cum aş mâncă, căpşune ! 
— Lungeşte-i, Doamne, zilele Da Pân'o creşte căpşunele! — Asta se potriveşte cu, . Trăieşte murgule pân la Paşti, . ” Ca, să-ţi .dau iarbă să paşti, — Căci, Toate la vremea lor date 

“Sunt ca şi o sănătate. — ŞI, . , Lucrul la timp dăruit. - o - , 
Geaba binele cu sacul 

După ce 'nchiz ferestrele |. 
Joace'mi măcar miiestrele. — Că, 

Când mi-e foame si'mi dai pâine, -, e lar nu-mi zice: «vino mâine» - ” aa Şi când mi-e sete 'să-mi dai apă, 
lar nu după ce ficrea-mi crapă. — Unii însă zic: Bolnaşul zice o mie, 3 i Doftorul face ce ştie: — Tar babele, 

4 
„ Nici nu-l scoală după boală, 
"Nici nu-l lasă ca să moară. — Ele mai zic că, - Boale 'să dea Dumnezeu că leacuri sunt destule, — Însă, Leacul fie or nu fie, RE 
Colâcul -babii să fie. — Şi po urmă,. 

- A murit că i s'a isprăvit zilele. — Că, 
“Gămaşa veche umbli să'o cârpeşti şi- mai rău o spargi. — . [De aceea la orce. , : Întreabă pe pătimaş, n. DE 
Nu întrebă 'de drumaş. — Insă,
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La or şi ce bolnav greu 
- Doftorul e Dumnezeu. — Dar oreum, 

“Astăzi câţi mânciim şi bem * 

Nimenea n'o să trăiască i . Lumea să o stăpânească. — Şi, - . Nimeni n'a dat. zapis cu Dumnezeu cât o să trăiască, — Că, Lumea e înşelătoare,. - 
Moartea hoaţă,. răpitoare. — ŞI, In deşert, sunt toate 
Dacă este moarte! — Că, 

. 7 - Şi mâine nu mai Suntem ! — Şi, , po Vremea toate le mistuoşte! — Ci, Mulţi copaci pe dinafară se vid frumoşi : 
. ta 

Ea ŞI . : 
Şi pe dinăuntru sunt putrezi, scorburoşi. — Şi apoi, „E malt de la mână Pân' la gură, dar de astăzi până 

"mâine? — Rar săsești, Om tare” de sfânt, — Şi cum zico vorba: Ă Are două suflete ca pisica. — Sau să poţi zice: Moşul traiul "şi-a nimerit 
Şi ca vulturu a "ntinorit! — Şi, Sa lungit firu'i de aţă 
Pentru puţină viaţă. — Și, Avu zile grămiădite i Cât carul cu patru vite, — Şi, ! Erâ să-i cânte popa „ | Dar a sărit groapa. — Şi, Târâş. orăpiş bietul Moş A Sări afară din coş (coscius). — Sau, Cam târâş, cam Srăpiş 
Ajunse la suiş, — ŞI, 
Picioarele işi impiedica .. , Dar sărind rupse piedica. — Şi, A fost până în calea întoarsă, — Că, I-a avat Dumnezeu de ştire». 

| Şi l-a păzit de peire. — Dar nai. mulţi sunt cai, „ A umblat, tot a umblat Mă “Până când pe brânei a dat. — Şi, . Când a dat fuga atunci s'a isprăvit pământul. — ŞI, N'a zăcut de geaba, de şi nu muri "n grabi. — Că, Nu i-a fost boala sănătoasă. — Cum a zis.un băiat: Nu-i esto prea bine vacii, : (l-a trecut baba cu colacii) Că. vine tata îmi pare 
Cu pielea ei în spinare, — Şi, S'a ingroşat Sluma 
C'o să-i plângă urma. — Că. ! | I-a cântat popa aghiosul., — In- sfârşit : ! : Nimie nu e ca siinitatea —_ Că, - Boala intră ca prin roata carului, 4



  

Ce 

Omul şi din necătoare 
“Moare şi zile când are. 
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Şi iese ca prin urechea acului. — 
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Şi atunci, foloseşte bolnavului patul de aur!'— Dar este, Parigorie de om bolnav. — Zicând că, 

———__ i 

Povestea vorbii 

Frigura tromurătoarea, 
"Lin&oarea aprinzătoarea 

"Şi Ciuma “cea. rea, cu ele, 
„Fiind surori câte trele 
Plecari toate 'nălucă 
Prin oraşe să so ducă 
Şi pe drum între vorbire * 
Neputând sta la 'nvoire 

„Ajunseră la sâlceavă 
Şi la sfădire grozavă, 
Corând „drept lieşte-care 
Spre a se numi mai mare 
ŞI după multe cuvinte: 
— Staţi, 'zise cea mai cuminte, 
Riu-ne putem înţelege 
Alţi de nu no vor alege, 
Aideţi să curmăm din cale 
Şi să mergem colea 'n vale” 
I/acel cioban ce se vede 
Păscând turma în. livede.: 
“Dar însă nu toat ceata 

"Să ne arătăm d'odată, 
Ci pe rând fieşte-care 
Stând să-i cerem de mâncare, 
Să vedem de cine-i pasă 
Şi cui dă mai buni masă, 
S'o ospăteze cum cere . 
Cu mânciări după plăcere. 
Şi de caro prin urmare 

"Va avea frică mai mare, 
Ea maro să se numească . 
Și gâlceava să lipsească 

" Deci după ce sfătuiră 
Şi în astfel se, "nvoiri, 
Merse Frigura' indată 
In cerşetoare schimbată, . 
„Irăgându-se celelalte 
Supt nişte măguri inalte, 

e 

O
a
 

' 
De departe stând să vază 
In ce chip se ospiătează; 

i po loc dacă se dusg 
la ciobanul .ec-] văzuse, 
Fără să se milogească + 
Ceru să o găzduiască: 
Numindu-se călătoare 
Şi pe aci trecătoare, 
Ciobanul ca pe o babă - 
O şi priimi în grabă 

1 cu plăcute cuvinte 
aduse înainte . 

„glugăi în loc de masă . 
ŞI. mămăligă rămasă, 
Puindu-i şi brânzişoară, : 
Zise: — Poftim mămuşoară, 
De vei vrea, îţi voi aduce . 
Şi puţintel lapte dulce. 

Frigura” de masa dată 
li răspunse supărată : | 
— Geaba puseşi aci brânza. 
Că nu ni-o suferi rânza, 
Şi lasă, nu-mi mai aduce 
Niei lapte acru, nici dulce, 
Care pe om nu-l hrăneşte, 
Ci mai vârtos îl slăbeşte ; 
Un miel nu e lucru mare 
Să tai, st'mi faci demâncare ! 

Ciobanul îi zise: — Lele! 
Eu sunt stăpân p'alo mele, 
Şi alt” când îmi porunceşte 
Necinstit se izgoneşte..: 
— Şi ce. eşti tu? Ia îmi spune, 
De'mi ceri mie mâncări. bune ?: 
— Eu sunt Frigura, răspunse, 
Şi îmi plac mâncări tot unse ; 
Nu fac haz nici de cum postul 

- ii 
. Li
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Il las să-l mănânce -prostul, „In coliba-i ciobinească, = Zise ciobanul: — Fi! dragă! E! o priimi în grabă, | i Şi cine în seamă te bagă? Si po dânsa ca p'o babă, , „Fii tu or slabă, or grasă,  -: „Ş'aceiaş masă îi puse, „ Mie nici de cum nu'mi pâsă;. Aceleaşi mâncări îi duse. * 
„Ci ia-cară-te cu bine „» * Dar Lingoarea şi “ca iară Pân' nu'ncare caţa pe tine. - Începu alto să ceară 

E A A Şi mai vârtos să-i înfigă  Frigura "'nsălbătăcită “Un ieduleţ şi să-i frigă. 
Sare pe el necăjită . LL Ciobanul îi zise: — Bine, Şi îndată se porneşte |. | Dar ce rudă eşti cu mine? 
Să-l scuture vrăjmăşeşte. . : „Or ce coconiți mare: EI iar fără a so teme „Demi ceri astfel de. mâncare ? De. loc nu mai pierde vreme „.— Eu sunt Lingoarea, îi zise, S'aruncă gol să o 'nnece  -.!. „Care vântul mă trimise - 5 Supt un jghiab'de apă rece. ;, Să dau boale grele foarte Şezând muiat pin” la guşe, * * Şi să” chinuiese de moarte. Bând şi câte-va căuşe, „_* — Şi ce? urmă el să zică, Frigura îşi pierdu rostul Vrei să te am cu de frică, , "Şi dată lăsând pe prostul * : Ca Să-ţi dau orce'mi vei cere Incepu 'n fugi să saie, „5 Şi masă după plăcere ? : - -. Ca un scăpat din biătae,- ! Ta cară-te mai îngrabă” | Prin crâng; prin câmpie lungă  - Dacă vrei să fii de treabă, Silind mai curând ajungă. C'apoi mă vei înţelege 
Nu vedea nici măricine - Cu vre-o câte-va ciomege. 
Uitându-se: după sine, . E Mă , N 
Frica intrase” într'iusa "Lingoarea jar supărată 
Că s'o luă după dânsa. - Sarune! asupra-i îndată,» 
Ş'o .goneşte s'o apute - Şi "ncepând să-l 'biciuiască! In apă s'o mai arunce, - Aci moartea să-li păsească,' 

- , - In “dureri, junghiuri băgându-l .: Ajungând la celelalte, | Să răsufle nelăsându-i. ” Supt măgurile inalte, . --: : EI iarăş ştiindu-şi leacul . --. Ele pe loe. o ?ntrebară ? ;. Aproape fiind şi lacul, 
— Soro, cum te ospătară ? Intră sub jeheabul .cel rece: Ea tot sutlând osteniti Şi. începu să |se frece, 
Le. răspunde necăjită : i “Făcând acestea ciobanul” 
„= De unde ştie ciobanul, ; Işi înspăimântă duşmanul; Mojicul şi bădăranul, |, ! Că ne mai putând Lingoarea Ce fel să te priimoască, i Să-i sufere răcitoarea 
Şi ce fel să te cinstoaseă? | ; Işi apucă 'ndată drumul .: - Lingoarea incepu să zică: Şi pieri ?ngrabă ca fumul. 
=— Cunoaşte-te dar do mică; Ea a: 

„Ia să mă duc cu la. dânsul - Ajungând la celelalte”. 
Şi să vezi ce scoţ dintw'insul. Sub măgurile înalte 
i A Indată o întrebară:  ., "” Zicând astfel, merse *ndată „— Pe ea cam o ospătară? 

„“Intr'o bătrână. schimbată: - Vingoarea le-zise! — Geabă, 

+ 

Şi ceri s'o găzduiască Ne-am găsit omul de treabă,
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" Cine suntem, să "nţeleagiă, “Deci pe când se frigea mielul Şi umblăm să ne aleagă! . Şi fierbea în oală felul. :. Cunoaşte el dobitocul  : - - Stând el cu neindrăzncali Cui de ce îi e cojocul?. | Ii zise ei cu 'Sfială: e Ia aideţi voi mai "nainte. 1 — Mamă! te rog de se "poate. „La oameni zdraveni, cu minte, . Pâni.vor fi gata: toate, Prin cetăţi şi prin oraşe. . + [a deschide acea carte . - Si vedeţi case, sălaşe,. „Să vezi sunt eu în vr'o. parte - Să vedeţi, aşternut moale, - „7. Scris anume, Ion Bucur Iar nu fân şi burieni goale; - - “Ca să plâng or. să mă bucur? Să vedeţi acolo mese -. 0 Indată, el cumiii zise, , Şi mâncări bune, alese, „Ea catalogu-şi deschise N Jar. nu post; pâine cu apă Şi: mcepii pe toţi din lume in loe de bucate; ceapă..: „ Să-i.spuio: de rând anume; — Ba! ba! sunteţi mititele, - Şi. sfârșind, zise ;.— Nepoate'! Zise Ciuma către ele,.. " Astea sunt numele toate ; "Şi de voi puţin îi pasă „Şi precum auzişi bine: Si.vă cinstească cu masi, -. “Tu nu eşti trecut la mine, Dar ia să vedeţi acuma ze De Cum tremură el de Ciuma. : "EL vrând spre încredințare : - .. : Să vază de nu îl_ sare, ” Zicând aceasta îndată : e ? Îi zise ei iarăş: — Mamă! - „Către cioban se arată Eu nu prea am băgat seamă; Ca o babă furioasă . la mai citeşte odată. - “ 'Ţiind în mână %o coasă, Să-mi stea, inima "'mpăcată, De se "'ngrozea om de- dânsa * Vrând ca si-i facii-po voie 'i.- „“Când scotea vorba dintriinsa. ! : Ii: citi iar foaje, foaie, „Care văzând'o: ciobanul * ŞI isprăvind zise: — Iată, | - "Sa cutremară Sărmanul? „Nu eşti seris, ţi-am spus odată, Și. o 'ntrebă zicând: — Maini! | A „Unde mergi 'şi.cum te chiamă ? - Auzind, el, ia îrigarea * 3. 1. — Ciuma ?mi zic, zise, anume; . Şi-i arde cu ea spinarea. -S'am. plecat Să; cosese lume. 0 Zicând: — ScoaPboală. urâtii Numai, dragul mcu, fă Dino: „Ca să nucţi tra şi vr'o bâta, Până odihnesc. li tine . - . Dacă nu sunt scris la tine. „De-ini pune păţini masă Do ce ai venit la mine Şi-mi fă o friptură grasă, Du-te, cere de. mâncare „- Că am foarte mare grabă “Unde de frică te are! Să merg să-mi caut. de treabă,” Atunci ea înspăimântată . Ciobanul" pe. loc se. duse." „ Plecă, şi fugi. îndată. Şi aşternut îi aduse, . . De ruşine ce îi fuse „. Zicând: — Şezi” puţintel, mamă - Pe alte drumuri se .duse | Să-ţi frig, să-ţi fac Şi 0 zeamă. Lăsând "Vatunci pe acele -. „Apoi îndată aleargă... _“Ca să umble singurele -De îrică, tremurând vargă, - - . Prin urmiro dar, | „ Făcu slugilor strigare .: „Omul boala singur şi:6 caută, „Fu şi friptura ?n frigare. 1 i. a Sapoi,- . + 5 . . - 
. “ DE A n. î - 7 Ă i 

"+. O boală cânil vine la om strigă către celelalte: «Siriţi că l-am | - PE Ia Ia . "lprins>, — Insă, : „* A dat. Dumnezeu şi boale, 'dar a lăsat şi leacuri. - i : , . .
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Despre timp şi vârștă, , 

Frumușeţea, veştejeşte N | , 
Dar înţelepciunea creşte. — Că, 
Când n'aveam în gură. dinţi 
N'aveam atunci în cap minţi. — Că a . 
Nu se poate omul si fie cu două, şi tânir şi cu minte. — Dar însă; 

„Este tânăr între 'tineri şi bătrân între bătrâni. '— Şi, 
Cine n'are bătrân, să-şi cumpere. a 

ij e 

Povestea vorbii. 
+ 

" Unul auzind aceasta prin poveşti a se vorbi 
O gândea în toţi de obşte fără a mai osebi. 
Pentru că nu auzise p'ast proverb zis de Români: 
«Că sunt tineri între tineri şi bătrâni între bătrâni.» 

-  Int'acestea, se însoară şi cu întâmplare în, 
O copilă prea de treabă şi-orfani: ca el şi câ; 
"Dar moralul şi virtutea ce asupră-i se vedea | 
Sarătă că se silise muma-i creştere st-i dea; 

„Că blândeţea în cuținte şi unirea 'ntre bărbat, 
Era pildă n alte case, şi amorul neschimbat. a 
Totdeauna ea po dânsul întracest chip il trată, 
Chiar ca 'n ziua cea de nuntă, când.cu drag se mărită, 
EI în toat'a ei purtare, mulţurnirea ce-o simţea 
Po răposata ci mumii n inima. sa o slinţea, 
Zicând: — Ah! cum n'avui parte soacra mea să fi trăit 
Si mă 'nchin ei ca la sfântă şi ?n suflet so fi iubit! 
Care într'a ei viaţă acest înger mi-a născut, . 

- Şi o astfel de consoarti pentru mine a crescut; | , 
Dar or şi cum chiar tot omul de familie stăpân 
ste bine ca să aibă în casa sa un bitrân, —— Aşa dar: 

Mulţumit tânăru ?n sine „EL eu faţa bucurati 
„Că trăia tihnit şi bine. - 1 Ia şi'n dulap o aşează, 
Dorea s'aibă soacri numai, . ; . Unde mai des sii o vază. 
S'o iubească ca pe mumaii; . | 
Insă din reaua lui soartă ; Deci într'o zi cu *ntâmplare 
Sa întâmplat să fie moartă, Da casii. cutremurare 
Dar când vrea omul să facă, Cade soacra, îl loveşte 
Lesne inima-şi împacă, Şi capul îi. anieţeşte. 

"Sin dragostea soaţei sala EI atunci de usturime 
Puse îndată la cale, , fise soacrei cu asprime; 

„Şi mergând dete ârvuna . — Tu n'ai suflet şi'mi spargi 
Sti-i facă de ipsos una; -. [capul ; 

„Care după ce fu gata, Nu-te-a mulţumit dulapul?
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Dar vai! de erai şi vie, 
Co'mi: ficeai, Dumnezeu ştie ! — 
„În adevăr, 

Este bătrân să te 'ntinzi 
Cu patru mâini, să-l coprinzi, 
E şi de care să fugi, 
Opt cu a brânzii să to duci. 

Cum a zis unul: 
Soacriă, soacră 
Poamiă acră. 
De te-ai coace 
Cât te-ai coace 
Poamă dulce 
Nu te-ai face. — Că 
"Umblând să mă prinz în danţ 
Dând un ban intrai în lanţ, (horă) 
Şi de voie dau cinci, şase, 
Ca să scap şi sii mă lase, 

Babele încă zic: | 
Am ajuns să ne in copiii în pi- 

| [cioare, 
Zicând: - 

N”are dinţi să roază pâine şi- 
[cere inima mere acre, — 

Nu se lasă nici o babă. 
Căci e bătrână și slabă, 

i 
i 
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Ci pentru că îi zic: inamă, 
Şi n'o mai bagă în seamă. — Şi că, Pruncul şi bătrânu 'n toate 9 
Fără. doicăi nu se poate, — Şi, 
Când ai pisică bătrână | 
Şoareciim casă'ţi fac stânii, — Că 
Parcă. are. orbul găinilor, — Dar, 
Dar avea şi baba ca oamenii, 

[barbă 
— «Ce mai moş 
[de treabă !» 

Atunci i-ar zica: 

Insă, 
Ştiu d'aci ?nainte bine. - 
Că n'o să facă doi din mine! — Sau, 
D'acu "'ncolo bine vezi | 
Că n'o să fac cu boi verzi! Şi 
Lasă si latre 'n spatele mele: 
Ca căţelele seara la stele.. — Că, 
Ursul de lătratul câinilor nu se 

[sperie, 
Ii nu ştie că, | 

Ceasul umblă şi loveşte, 
Iar vremea se odihneşte. 
'Trobue să vie şi ci 
Ca mâine la anii mei. 

— şi, 

  

Povestea cântecului. 

  

Un timp unele se duce 
“Câte le-a adus cu el, 
Ş'alt timp altele aduce, 
Osebite şi ?n altfel 

Unul vine şi desface 
Câte celalt a făcut 
Ş'altul vine, iar preface 
Din plăcut în neplăcut, 

Totdeauna fiecare 
E. e'unelte încărcat 
Și se află în lucrare 
Zi şi noapte ne!ncetat. 

Nui dormim şi: el, veghează, 
Şi lucrează când şedem 

Anton Pann. — Vol. E 

3 

Din zi "n zi ne "nfăţişează 
Câte-un ce nou să vedem: 

Vezi p'un tânăr în putere 
Cu cuvânt viu şi cu ton, 
Azi bătrân fără vedere | 
Rezemat p'al stu baston. : 

Vezi pe unul ce în lume 
Era ?n sărăcie stins, 
Astăzi intre alți cu nume 
Cu moşii şi cu coprins. 

Vezi pe unul ce 'n mărime 
Era groaza celor mici, 
Azi căzut din fericire, 
Ocolit şi de amici, 

16
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Deci dar toate sunt departe Azi frumoasa ce se 'ncânti Ale lumii cun cuvânt, Mâine vezi că s'a zbâreit, Câte timpul le împarte 
Unui ş'altui pre pimânt. Multe lucruri trecătoare, . 

A Griji, necazuri de nimic, 
Immea este ca o roată " Sunt la om vătămătoare, Ce se 'ntoaree tot de rost, Frumuseţea care-i strie, Fără cineva să poată ! 
Să rămâie 'n ce a fost: Astlel tu dar prin urmare 

| Câte-ţi zic de nu le crezi, Frumuseţea. cea. mai sfântă Şi frumuseţea-ţi în ce staro Nu stă ?n punctul ferieit, Va ajunge o să vezi, 

  

Despre timp şi vârstă, iarăş U 
  

r 
7 

De ani e mare şi minte n'are. — De carte, 
A învăţat carte până la glezne. — Şi e, 
Trecut prin ciur şi prin -dârmon. — Povestea ăluia. Moş Ion ştie, el să vie să vă spuie. — Că, 
A fost odată la moară şi de două pori la râşniţă, — Şi, A învăţat, alţii ce au uitat. — De aceea, 
Din tigvă amară în zadar ei sămânță. — Că, 
Nu cine trăieşte mult, ştie multe, ci cine umblă mult învaţă multe. i : [— Iar nu, A lipsit de acas doi ani şi s'a 'ntors eu doi bani, — Că, Fierul care nu se 'ntrebuinţează, rugineşte. — Prin urmare şi răul 

“ [riimâne, Om bătrân şi cu minte de copil. — Adică, Vrabia e totdauna. pui., — Că, 
Copilul ce vede cu ochii cere. — El coste; Vino, tată, să'ţi arăt pe mama. — ŞI, | Mintea lui nu plăteşte o ceapă degerată. — Că. Pomul dacă "mbătrâneşte - Pune-i paie şi-l pârleşte. — ŞI, 
Calul bătrân, un maestru j 
Nu-l poate 'nvăţă în buestru. A Şi. 
Armăsarul când îmbătrâneşte ” 
La râşniţă ajunge de râşneşte. — Că, . 
Şi măgarul e bătrân, dar îl încalecă copiii. — Insă, Lupul când îmbiitrâneşte, toate javrele îl latră. — Că, Valea e tot aia, dar nue poteca aia. — Şi, 
Dacă.la patruzeci n'am putut, la optzeci ce-o să pot? D'aici înainte sapa şi lopata. — Şi, 
Viaţă cârpită cu aţă. — Că, , Vorbeşte cu duşii de pe lume. — 'Totdauna | : Şade, dormitează, - 
Şi deştept, visează. — Când îl întrebi răspunde: 

z



N 

-“Tot omul trăeşte” pentru sine. — Cu toate acestea, 

Sfătueşte-te cu cel mie şi cel mai mare şi pe urnă hotăraşte 
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Curând şi de grabă, a troiazi după înfierbinţeali. — Căei e, Cu un picior în groapă şi cu altul afară. — Şi, „N'a apucat să-i iasă sufletul şi-i dă cu Dumnezeu să-l ierte. — Işi . [chiamă singur moartea. Treci zi treci noapte, apropie-te moarte. — Dar, Omul cât să “mbăt râneascii, tot cere să mai trăiască, 
————— 

Povestea vorbii 
  

Un sărac bătrân cu totul, cocoşat, încovoiat, Abia umblând pe picioare de moarte fiind uitat, Pleci odată în piidure, să'şi adune uscături, Vârfuri de lemne tăiete şi de vânt dărâmături ; După ce cu osteneală alergă, işi adună Și după co în spinare cu dânselo so. 'ncrosnă, Când a vrut să se ardice, se plecă, se opinti, Dar părându-i-se grele pe spate jos se trânti; Se mai opinti odată, ş'incă de câte-va, ori, Şi de geaba' n'avea cine să-l scoale do Ssupsiori; Il atuncea cu oftare începi a se rugă, Zicând: — Moarte, moarte, vino!.. Cum şi altele "ndrugă, Moartea nefiind departe, numele-şi cum auzi, Ca 'ntr'o clipă m acea oară la dânsul se repezi, - Şi îl întrebă să-i spuie, pentru ce o a chemaţ? lar cl văzând'o grozavă ii răspunse cu: oftat, Zicându-i: —, Mă iartă, mamă! şi de-i vrea să to supui, . „Fă bine şi mă ardică, mână d'ajutor si?mi pui, “Că cum vezi neam de om nu e aici într'acest ocol Ca să vie st”mi ajute cu lemnele să mă scol! Asta e asta, * e Stau să-i pice potcoavele şi tot cere să, mai triiască. — Dar însă, Moartea nu vine la om atuncea când o chiamă, Ci aleargă la dânsul de ea când nu-i e teamă. — De aceea, Cine sapă groapa altuia intră el întâi întrinsa, — Că, | Mai multe sunt piei de mici de cât de oi bătrâne. — E ştiut că, Tot omul are moarte şi viață, — Cum zice un proverb ; N'am omorit eu pe tata şi pe mama, ci au murit că n'au avut 
[zile. — Şi, 

Cinsteşte pe bătrâni, căci şi tu poţi fi bătrân, — Şi Dătrâneţele nu vin singure, ci cu multo noroi. — In sfârşit trebuie 
. [a şti că Stiinţele sunt uşi, iar cheile lor sunt; cereatările. — ŞI, Omul la tinereţe trebue să se păzească de desfrânare, Im bărbăţie de trândăvie, şi la bătrâneţe de filargirie (iubire de 

(argint). — După toate acestea. 

[tu însuţi.
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O şezătoare la ţară „Sau povestea lui moş Albu. 
  

" Din Bucureşti într'o. toamnă plecând pentru un drum lung, 
Seara pân'la Colintina abia putui să ajung, 
„Aci fiind hanuri multe aş fi putut; să .rămâi, , 
“Şi ca un drumaş pedestru în acea noapte să mâi. 
"Dar să nu dac ca ţiganul, cârele când a plecat, 
Şi-a luat pila, ciocanul, şi în tindă Sa culcat - 
Viindu-mi aceste 'm minte imi iau traista pe ciomag, 
Şi după ce ca tot omul un ciocan de rachiu trag, 
O iau pe jos la drum iute, vizând că s'a inserat, 
Ca să ajung nai de vreme să găzduese la vrâ-un sat. 
Mergând astfel puţin încă, nişte ceaţii s'a întins, 

“ Şi-o ?ntunecime adâncă din patru părţi m'a coprins. 
Eu merpeam-şi ccaţa, fumul, cât treceă so lisă gros 
In cât abia vedeam druraul cu ochii plecaţi în jos. 
Satul nu eră departe, dar eu drumul meu pierzând, 
Luasem spre altă parte,- undo mă due nevăzând, 

- Când mă pomenii d'odată între nişte arături, 
Am stătut în loc îndată privind cu fluerături. 
Mă miram spre care parte să nierg calea să-mi descure Ziua eră prea departe să stau aci st mă cule. 
Privind aşa, mai departe văz o lumini de foc, 
Și prin înărăcini, prin gloduri o luai spre acel lec. -„ Întuneric fiind foarte, unde căleam nu vedeam. 

" "Țiind ochii spre lumină mă 'mpiedicam şi cădeam. 
Până când în cea din urmă d'ordată cum am păzit, Mă pomenii într'o groapă _de_unde n'am mai ieşit, 
Noroe că nu-fuşe apă, ci un puț nisipos, 's&e, ” 
Săpat, neisprăvit încă, — dar puteam să ini, ince. 
Nici n'au fost ghizduri sau lemne de care să mă lovesc, Că adormeam somnul tati, să nu mă mai pomenesc, 
De cât mă alesei numai cu dureri din lovituri, 
Cu genunchi, coate belite, şi la ochi cu sgăârieturi, 
Şi aşa fără de voie am rămas să dorm aci, 
Nevrând să fac ca ţiganul în tindă a conăci, ' 
Li găseam atunci dreptate, de şi-l luasem de prost, 
Şi zicoam că mai cuminte decât mine el a fost. -
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„De făceam şi eu ca dânsul nu eram să răfăcese, Şi să caz în astă groapă, să mor, să mă prăpădesc. Fiind mult până la ziut am avut timp de prisos Ca să procetese în minte mii de spuneri de folos, Pe care eu mai înnainte nu le chibzuiam aşa, Cimi întră pe.o ureche Şi po alta îmi ieşea. Şi ziceam, clătind cu capul, că d'aia bieţii români La câte-o intâmplare zic vorba celor bătrâni, IN Că, omul până nu “pătimeşte 
Niciodată nu se "nţelepțeşte 

Dar, ca surdului, baţi toba la urechi cu ist cuvânt, Că din gură cuvânt iese şi se duce iar în vânt. 
Adică următoarea povaţă Nu plecă fără tovărăşie. - Cine pleacă mai de dimineaţi - Negoţul de vrei să'ţi fie sigur (Ne-aşteptând soăre să riisară) Să-l întorei fără tovarăş, singur. Departe ajunge până seară, " “Lupului de ce-i e ceafa groasă Şi iarăşi la ori-ce călătorie -Că singur îşi găteşte de masă. 

Aşa dar, tovărăşia la negoţ e de prisos. Ă Iar la o călătorie să o ici e de folos, . Căci poate cazi într?o groapă, în apă, sau în vr'un râu, Şi de n'are vre-o putere, tot; iţi întinde -un brâu. Bunioară iacă mie acum cum mi s'a "ntâmplat, Să fi avut un tovariş mâine, ar vesti în sat, 
Dar acuma cine ştie d'aici de voi mai ieşi, 
Poate de sete, de foame chinuit mă voi sfârşi ! Gândind astfel văz că 'mcepea se lumină de zi Şi scârţâituri de care pe drum a se auzi. 
Atunci cunoscui: că puțul e 'n marginea unui drum Şi pe lângă tot hecazul mi bucurai oarecum, Deci când simţii mai aproape scârţietura de car, Incepui să strio din groapă” cu răcnet ca un văcar, „Dar de alt necaz, acuma fierea în mine crăpă - Că zgomotul cel de care de tot glasw?mi astupă. Ia "Mai trecând auzii iarăş nişte glasuri de copii, 
Care venise cu vite să le pască prin câmpii. 
Asemenea şi la dânşii am început a strigi, 
Dar ei fără să auză, se jucă şi alergă. 
Mai dedei. incă o ură toemai cum strigă la lup. De eră să'mi rup şi glasul şi de tot să mă astup, Dar ce. folos! că băcţii de şi au auzit plasă - : Şi-au alergat să se uite în groapă în acel ceas, Căci cum mă văzură 'ndată în fundul puţulu stând, O croiră toţi la fugii, .«aoleo dracul !» “strigând. — Nu sunt drac! strigai la dânşii, dar ei nici n'au auzit, Ci m sat la părinţi să spuie, pe fugă s'au repezit, ., Şi sătenii 'auzindu-i au luat- funii pedloc— 
Gândind că din sat Macilea a. căzut vrun dobitoc, Dar la puț dacă veniră şi se uitară în el
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In loe de drac şi de vită văd un om cu ei la fel. Şincepură cu mirare a zico-ş'a. se cruci: . 
— Ucigă-te crucea, drace !... Mii, dar cum căzuşi aci? Beat ai fost, n/ai fost în firea-ţi, or cum ţi s'a întâmplat 2. Tu ai căzut aici singur, or cineva, brânei “ţi-a dat? Acestea zicând lăsară funia co au adus 
Şi legându-mă cu dânsa de subţiori m'au tras sus, Apoi puţintel cu dânşii pe verdeață am şezut 
Şi le-am spus toată 'ntâmplarea şi în puț cum am căzu. 

Deci dând la toţi mulţumire şi slavă lui Dumnezeu, Imi luai traista 'n spinare şi plecai_pe drumul_meu, , Hotărând ca mai de vreme.la vr'un sat să găzduese Ca nu“cumva “să se "tâmple cova iar să pătimese. „Mersei vre-o câteva ceasuri, firii undeva să şez, 
“Temându-miă, sileam calea pe drum să nu înserez, Şi tot priveam înainte când şi când să văz un sat Cum şi în cele din urmă de el mam apropiat, + 
Şi fiind acum de vreme şi soarele încă sus, | 
Rămâind ca două suliţi să elinţească la apus, , Şi nimeni nu se întorsese din săteni până atunci, Ci se aflau toţi la muncă încolv 'ncoace prin lunci, Şezui aci jos pe iarbă, fiind că vântul bătea ; _ Fiind şi gardul aproape mă rezemai de o proptea, 
Gândind ca să mai răsuflu şi să odihnesc cevaş 
! ână să vie sătenii şi si'mi caut vreun sălaş. 
Eu ostenit de'drum, una, al doilea nedormit, 
Stând în puț noaptea întreagă în cugete chinuit, Am adormit fără veste lângă gard cum am picat, Când m'am deşteptat văzui că tot satul s'a fost culeat. Incepând să fluier iară, mă scol, mă uit imprejur, Și Dumnezeu să mă ierte, cât p'aci eram siUnjur, Când văzui că nicăierea lumină nu se zăreă, 
De cât la o terăstruie ceva, ceva lictrea. 
Imi luai traista la umăr şi ciomăgelul în mâini, 
Şi plecai în spre acea casă, lătrându-mă mii de câini, Când am mers la bătătură şi la uşă am ajuns N Nici n'am strigat şo femee din niuntră a răspuns : — Cine e pe astă vreme? Eu ii răspunsei: Om bun. Ea măntreabă:—Câţi inşi sânteţi ? Eu "i-am răspuns :— Numai un. — Dar ce vrei ? mi'ntreabă iară. Eu ?i-am răspuns : — Sânt drumiaş, Am întârziat po cale şi te rog să-mi dai sălaş, Ă Ea deschizând : — Poftim, zise, intră în casă, dragul meu, Că pentru oameni de treabă e loc de la Dumnezeu. . Intrând şi dând bună vreme, ca mă îndreaptă la un pat! Şi 'ntinzând în foc tăciunii să toarcă sta apucat, - _Şi toemai când căscai gura să ?ncep a o' întrebă : Despre una, despre altă şi de-are bărbat sau ba, Din depărtare de-odată se auzi un cimpoi
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Făcându-i alai toţi câinii cu Iătratul din napoi, La care zise femeea : — Taci şi bărbatul meu, Beat de la cârciumă vine şi cântă să-l auz cu, Acest cuvânt al nevestii, că vine bărbatu-i beat, Nu'mi prea: sună ?n urechi bine şi cam, cam n'am îngrijat. «De o îi, ziceam în sine-mi, vre un bănuitor, 
Şi cu arţag la beţie, Dităios, gâlcevitor, 
“Cum mă va vedeă pe mine la miez de noapte şezând. - Cu nevasta lui în casă, te miri ce i-o da prin gând! Şi atunci, Doamne fereşte, iar vre una, voi păţi, De nu voi avea cu cine părul a “ni-l împărţi 

- Gândind eu acestea, iacă, câinele lui îl lătră 
Şi gazda mea cu cimpoiul: abia pe 'uşă intră. 
— Bună vreme ! zise vesel, la nevasta lui cătâhd 
Dar ce nu te-ai culeat încă şi şezi la furcă torcând? „Pe lângă aceste. vorbe s'antins cu mâna la ea, | Ca tot omul la nevasta-i cam în glume când o ia... Dar ca: — Şezi irate, îi zise, cam incetinel şoptind. Avem un străin în casă şi poate n'o fi dormind, 
Mă pomenii adineauri cu ol la uşă bătând 
Până mâine dimineaţă sălaş de la noi cerând; - - 

EI când zise: — Unde este? îndată s'a şi sucit, 
Şi văzându-mă îmi zise: — Oaspet! bine ai venit. Apoi întrebând nevasta: — Dar i-a dat pentru cinat? — Ce să-i dau? ea îi răspunse, mămăliga s'a mâncat, — Fă alta curând, îi ziso: — Dar din ce? ca i-a vorbit Că mălaiul ce-l avurăm de astăzi sa isprăvit. 
— Pleacă mai curând, el zise, şi te "mprumută în sat, „— Acum toţi dorm, ea răspunse, dar voi fierbe un păsat. — Ai păsat? bravo! el zise, puna căldarea curând, 
Şi o umple să-i ajungă, că o fi-omul.-fltmând. 

» 

„Eu auzind vorba bună, care ru'o aşteptam, 
Imi veni puţintel sătlet, dar tăceam Şi ascultam, | 
Că mă temeam cu vre-o vorbă nu cumva să-l înăsprese 
Şi cu vre-o înjurături pe loc să mă pomenesc. . 
Păsatul dar fuse gata, masa îndată sa pus _* i Şi 'ntr'o troacă largă, mare; risturnându-l l-a adus. : 
— Prietene, pottim, zise veselul ospătător, 
Vino şi şezi de mănâncă ca un flămând călător, 
Şi eu aici lângă tine cu cimpoiul o să şez, 
Până te-i stitură bine să-ţi cânt să te desmierdez ; 
Că am poită să'ţi fac cinste tocmai ca la un boier, 
Să pomeneşti de sălaşul unuia cimpoier. . 

„Aşa eu şezui la masă a mâncă şi a suflă, 
Incepi şi el îndată cimpoiul a şi-l umflă. | 
De şi nu'mi ardeă de cântec, cam eram ostenit mult,
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Dar en voie, fără voie, trebuia ca să-l ascalt, 
EI cântă, eu pe tăcute cu lingura tot căram, 
Eu treaz flimând, el beat sătul, cam nepotriviţi cram. 
Dar când eu imi umflai burta şi mă "'nchinai să mă scol, 
EI privind şi văzând vasul că încă tot nu e gol : 
— Mănâncă! strigă, mănâncă, te rog, dacă mi iubeşti, 
Nimica să nu rămâie, să te văz că-l isprăveşti. - 
— Mâneai, zisai, bodaproste, prea bine m'am săturat. 

-— Nu se poate, cl răspunse, mai nimica nai mâncat. 
Văzând că nu scap de dâns! iarăiş lingura luai, 
Ca să-i îndeplinese voia, încă ceva mai mâncai. 
Văzând el că stătui iarăş, se uită iarăş, în vas, | 
Şmi zise: — 'Ţi-am spus odată săi minâuci că nu te las. 

„Mă îmbiă tot întruna şi din cimpoi nu ticea, * 
Nu mai avea altă vorbă decat «mănâncă», zicea. 

Tu văzând că nu am alt-fel do ol să mă mântuiese 
'Prebui satul din troacă să-l isprăresc,: rebuia orcum păsatul din troacă să-l isprăvesc, 
Şi învăţându-mă nevoia, iar lingura am luat 

“Şi "ncepui s'o due spre gură încărcată cu păsat, 
ar cu ceialaltă mână din lingură îl luam 
Şi fără să mă priceapă p'aseuns în sân îl biigam. 
Că fiind cam întuneric cu lumina de ticiuni 
Am putut să fac prea lesne ăstfol de înşelăciuni, 
Şi mai vârtos el adesea cimpoiul cum îşi umflă, 
Aveam prilej să nu poată meşteşugul ami află. 

Astfel curăţind cu vasul şi lăsându-l de tot gol, 
Am întrebat do am voia de la masă să mă scol? 
El işi pleacă iarăş capul şi în troacă s'a uitat 
Ca să vază de mai este intriinsa ceva păsat, 
Şi văzând!o goală "mi zise: — Scoală acum să jucăm. 
O horă de brâu sârbească şi atunci sii no culci, 
Zicând aceste îndată o mână îmi puse 'n brâu, 
Şi începu să mă poarte ca p'un.dobitoc de frâu, 
lar cu .ceailaltă mână din cimpoi sgomot făcea, 
Strigându'mi des: «Joacă -bine»! prin casă mă răisucea. : 
Cu voie fără de voie a trebuit să şi joc; 
Ca să scap cumva din mâna-i nu aveam nici un mijloc, 
Trăgând dar prin casă danţul şi fiind de brâu întins, 
Slăbind incet-incet brâul deodată s'a descins, 
Şi începu din sân păsatul sub picioare a pică 
Încoaci, încolo prin casă şi de noi a se ciălcă, 
El simțind sub picior moale, îndată stătu din joc, 
Şi din vatră cu tăciuns se uită în acel Joc. 
Ce i s'a părut, nebunul, e aproape de "'nţeles, 
Încopi să dea în mine, strigând afară să ies, 
Şi luându-mă de mână pe uşe mă înbrâncei, 
Zicând: — Du-te în poiană, iar nu în casă aci.
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Se lui şi după mine, dându-mi una peste tur, Zicând : — Du-te mai departe, iar mu aici împrejur. 

Eu văzându-mă de dânsul dat afară ca un -porc, Mă temui d'aei "nainte în casă să mai mintore, - , Ca nu cumva să mă ţie până la ziuă-în joc 
Şi să nu'mi odihnese trupul şin acea noapte de loc. Aşa sării în grădină, de-acolo în alta intrai 
Şi pe o claie do paie ca să mă cule mă urcai. 
Nu trecu mult dup'aceasta şi văz doi gardul strind Cu sărutări drăgiistoase şi incetişor vorbind; | Veniră tocmai sub cloia la care eram urcat 
Şi aci so aşezară să stea amândoi la sfat. 
Ş'am cunoscut după şoaple că nu's fiicători de rău, Ci tainică întâlnire între fată şi flăcău, 

Aşa cu din: vârful clăii neputând să-i văz ce fac, Mă râmă "n inimă parcă oarecare gând de drac, Mă pui pe brânci cu incetul şi ochii în jos îmi plec. Ca să mă uit, să iau seama la aceşti doi cum petrec, Şi neputând vedea bine, spre margine tot m'am tras Până când drept peste dânşii alunecând caz în nas. Ei văzăridu-mă de-odată fără veste 'a capul lor 
Au gândit că's Miazii-noapte şam venit ca si-i omor, Fug înspăimântați de moarte, pârleazul nenemarind, Cu văitături răguşito peste măricini sărind 
lar eu rău cum mi lovisem cu căderea mea în nas, Nu puţin mă necăjisem de durerea ce am tras, " Pentru care să bag vină neavând altuia cui, 
mi ocăram norozia care singur o făcui 

Dar mă mângâiai îndată, chiar, în acelaş minut, 
Că uitându-mă "nainte văz un ce alb aşternut ; Dibuesc prin întuneric, dau cu mâna d'un pui fript - Carele era cald încă şi în frigare înfipt, 
Mai dibuind pe alături dau şi peste un vas plin, De o azimioară caldă şi de o ploscă cu vin. 
— Săracii! zisei în sino'mi, cât s'o fi ci necăjit 
Să'şi gătească astă cină, dak soarta nu le-a slujit! Co să zic?... Şi rău îmi pare, dar bine'mi pare mai mult, Aci imi şopti norocul ca să mă plec să ascult, 
“Că iacă scăpai de două: una adică de frig, 
Ş'a doua de setea care cra aici si mă frig. 
Dumnezeu tot îngrijeşte de un sărace când şi când, Ce-i trebuie îi trimite când nici nu-i dă lui prin gând, Aşa dar aceste toate pentru ei nu S'au gătit 
'Poemai după vorba care de la moşi am auzit: 

Nu e pentru cino se siiteşte 
Ci pentru cine se nemereşte. Iar pentru ei astă-scari pupâtiul le e destul, ' 

ț 

7
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Dar îmi e necaz de mine că de păsat sânt sătul, Ba şi îndesat cu sila, cum n'am vizut nici în vis, Ş'acum mă uit la acestea, după cum 'unul a zis: 
Bucatele sunt destul de bune, 
Dar n'a ştiut naşa a le pune. 

“lar cât pentru plosea asta le sânt recunoscător Ş'o sămehin cu ea odată pentru sănătatea lor, aAstlel zicând, ridic plosca, şi sete cum îmi eră, Intr'atât trăsei dintr'insa în. cât ochii “mi scăpără. Şi cu ridicarea ploscii către răsărit privind . Vizui zorile ivite pe'ntunericul gonind, 
«atunci cu nu pierz vreme, tot vinul din ploscă sug, O las aci, iau friptura cu azima şi plec, fug. Ca sintreb do drumul mare trebuinţă nu făcea, “Mă 'ndreptai de nişte care încărcate ce trecea Dar de-a nopţii neodihnă şi de câte le-am păţit, Cum şi de vinul .din ploscă tiimâiat şi amoţit. iram ca bătut în piuă, capul îmi atârnă greu, Şi ca să'mi risipesc somnu imi frecam ochii: mereu, Dar surda că vinul cară nu m'am îndurat să-l las Şi'mi fu milă să rămâie să se trezească în vas, Işi lungise atât nasul până incât s'a întins. 
Ca să glumească cu: mirie. şi 'ntr'un noroiu m'a impins. Eu mi sculam să plec iarăş să mi due în drumul meu, El când mă 'mbrâncea în dreapta şi când în stân ga mereu. Văzându-l că nu mi lasă, ci tot mă *'mpinge să caz, In cele mai de pe urmă am stat jos de necaz. Merindea cea câștigată în mână cum o ţineam, Cât colo ?n noroi căzuse şi să o iau nu puteam. Un: câine drumaş, ca mine, trecând pe aci: în acel ceas - Și dând mirosul fripturii de "ndelicatul său nas, Văzând-o stând rău pusă, frumuşel o ridică Şi ca să o puio bine fără zăbavă plecă, 

Stând cu aici văz că treco un sătean cu carul gol, Il strig, îl rog ca să vie st'mi dea mână st mă scol, - Bunul om îşi opri carul, pe loc! la mine veni Şi întâi cu bună ziua după co mă omeni, Mă întrebă, ce imi este? lu i-am zis: — Na poci acum, Ci iamă 'n car şi-ţi voi:spune ceca co mă 'utrebi pe drum. Aşa cel de subţioară ca pe-o mireasă mă ia, »Şi-abia în. caru-i mă” puse, fări a se 'ngreuia, Dete : «hăis! cea !» plecă carul. şi eu cum eram! y . “Ca un copilaş în leagăn îndată am adormit, EL neavând ce să facă, să dorm buştean na lăsat, Ş'a fost silit să mă ducă acasă la el în sat. Când ajunse ?n bitiătură şi 'ncepi a dejugă, Auzindu-l făcând gură şi copiii a'şi strigă, 

turtit. 

Mă deşteptai de odată treaz de vin, de somn sătul, 
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Şi mă văzui tras cu caru şi băgat sub un pătul, 
Imi frec ochii, mă uit bine, văz că s'a fost înserat, 
Ş'alăturea un foc mare de fete înconjurat, 
Care din sat se strânsese la „şezătoare cu furci, 
Şi de glume, basme, râsuri, hohoteau ca nişte curci. 
Mă ridieai în picioare ca să mă dau jos din car, 
Dar şezui iar când văzui că 's plin de noroi, murdar, 
Şi stând aci, printre loitre la dânsele mă uitam, 
'Tiriachiu, în cap cu fumul, , Au 
Aşa 'nţelesei că ele au fost 
Cum obişnuiesc prin sate să 

cu căscate ascultam. * - 
spuind ghicitori, 
spue la şezători, 

Alte care mai zisese nu poci să ştiu pân! aci, i ) De cât pe acestea care auzii a le ghici: 

Ghici ghicitoarea mea : 
Ce lucru esto în toate 
Şi fără el nu se poate? | 

, "2184002AŢ 

“Să vă întreb alta; 5 
Spuneţi-mi acum anume 
Co pom e acel în lume, 
Care -ramurile -sale 
Poate le are la vale 
Şi vinele, rădăcina , 
li stă în sus ca tulpina? 

| “puu0 

Ghici ghicitoarea mea: 
Co floare e mai frumoasă 
Şi bărbaţii o miroase 
Numai lor e drăgostoast ? 

*D33ut3,Ţ 

Ghici ghicitoarea mea: 
Ce nod cu gura se 'noadă 

„Şi cu mâni nu se deznoadă? 
"DIUnun) 

. i 
Ce este aceea: 

Sub pădure: grăimădită i 
Şade lumea învelită, 
Ziua de soare fugiti. 

> Noaptea de lună pititii? 
*psD9 

+ Ghici ghicitoarea mea : 
Eu la orce casă 
Sânt slugă aleasă, 
Eu pe or şi cine 
Intâmpin când vine; 

» 

Când pleacă afară 
Eu îl petrec iară? 

DS 

i Ghici ghicitoarea mea : 
In pădure m'am: născut 
In pădure am crescut. | 
Şi ?n oraş cum m'au adus 

:. Judecător am fost pus? 
"iba 

Ghici ghicitoarea mea: 
Ziua în voiaje 
"Mereu mă pornese 
Noaptea mă pun straje 
Casa, si păzesc ? o 

“2951 Vosvoig 

Ghici ghicitoarea mea: 
Sânt cercel cu toartă 
Dar om nu mă poartă 
De cât mă acaţă MR 
La case în faţă ? 

, "102p9D7T 

Ghici ghicitoarea mea: 
Ce e dulce şi mai dulce 
Şi nu poato să se 'mbuce, 
Dar din el gustă tot omul, 
Şi argatul ca şi domnul? 

*11100140Ş 

Ghici ghicitoarea mea : 
Ce nu poţi să pui | 
Să şează în cui? ! 

10
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Ghici ghicitoarea mea: - 
Buturugă uscată, 
O ridică încărcată, 
Şi o dă jos descăreată? 

"DinGuar 
Ghici ghicitoarea mea: 

Trupu, capul “mi-e tot una! 
P'un picior stau todeauua 
Cămişi am nenumărate 

"Şi le port toate *mbriteate? 
"D240 | 

Ghici ghicitoarea mea: 
Chipul meu e tot bubos . 
Şi nu's de nimeni scârbos, 
Chiar de împărați sânt cinstit 
Şi la masă sânt primit? 

'9134N6n.17! 
-Ghici ghicitoarea mea: - 

Patru fraţi gemeni născuţi, 
Tot imbrăţişaţi crescuţi, 
Or când îi vezi la un loc 
Inveliţi. într'un cojoc? 

""DOnu ap 12027 

Intw'accasta văz că vine la dânsele un bătrân, 

e i 

Ghici ghicitoarea mea: 
oarne are şi bou nu e; 

Samar poartă, măgar nu e, 
Mâini n'are ?n copaci se suo? 

| | *191274 
Ghici ghicitoarea mea: 

La trup sânt uşor, 
Fără aripi zbor, 
Dar nu sunt, nici nor? 

“7ntaG7n 

Ghici ghicitoarea mea: | 
Co hiari încornorată 
Umblă cu gura căscati 
Şi numai cu limba, râmă 
Tot răstoarnă şi dărâmi? 

"Oua 

Ghici ghicitoarea mea: 
Trupul îmi bagi în casă 
ŞI capul afară îmi: lasă? 

“Anno 
ss. - ” . 

Care se părea că este.un prea deseheţat; român, Pe carele ele-l chemase si le 
Fiindcă el ştiă carte 
Fetele dacă-l văzură incepură 
Zicând: «Iacă şi Moş-Neagu veni a ne mulțumi». După ce şezi bătrânul, una ce 
Incepi cu: linguşire 
— Moşicule! 

spue la poveşti, 
Ş'alte bazmo bitrâneşti. ” 

a-l numi,” 

are îndrugă 
a-i zice şi a-l rugă! 

ştii prea bine că noi toate te iubim Şi ca pe un tată tocmai, to avem şi te cinstim; 

Să 
Fă 
Cu 
El răspunse: — Draga tatii, 

ne spui vre.o poveste şi 

De aceea totdeauua te chemiăm la şezători Ș niscaiva, ghicitori ; bine dar şi-astă scară, fără a te supăra, ghicitori or cu basmo' iarăş a ne 'ndatora. 
eu știu lucruri bătrâneşti - ŞI ca bătrân nwmi prea place ghicitori copilăreşti : Dar.ca să vă împlinese voia, 

Vă voi spune, 
Bunioară ca odată, un sătean 

îmi voi lăsă placul meu, dar ştiu bine c'o să le desleg tot eu. 
la bâlci plecând Veni copilul la dânsul şi îl întrebă zicând: : — Unde vrei să mergi tati? 

Fiul : 

1 7 

— Cumpără-mi un fluier, 
Tatăl său făgăduindu-i şi la bâlci dacă s'a dus 

EI: — La bâlei copilul: meu 
de nu vrei să mere şi eu!. 

7 - ! 

=
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Ca să-i cumpere un îluer aminte "Şi-a şi adus, 
Aacsă dacă. se 'ntoarse, fiul său l-a 'ntâmpinat 
Şi bucurat zie: — Tată! dar fluier "mi-ai, cumpărat ? 
El «da» după ce-i răspunse şi iluerul i-a întins, 
Şi fiul de păreri bune cu dou mâini l-a cuprins ; 
După ce suflă întrîinsul şi se încercă a cântă, 
— Mă rog, tăticule, zise, na de cântă dumneata. 
Aşa şi voi acuma veţi face la spusul meu, 
Eu să vă zic ghicitoarea şi să o desle tot eu, 
Cu toate că nu mă supăr, puteţi să mă întrebaţi, 
Care n'o puteţi pricepe şi nu ştiţi s'o „deslegaţi. 

Intr: 

Inte: 

Iatr : 

Intr: 

Inţr: 

| Intr: 

| Intr: 

Intr : 

Intr :, 

Intr: 

Intr: 

Intr: 

Intr: 

Intr: 

De ce roade câinele 'osul? 

„Aşa dară ascultați: 

De co latră câinele ? 
"20402 2700 nu po) 

De ce duce câinele osul în gură? . , 
"22 1-pS DISID47 240 nu DO 

| “piu Guz 1-ps ajvod nu po 
. : N : 

De ce se culcă boul? 
: "p2pa$ ps a7pod nu po 

De ce-i curg boului bale? 
“odinos ps a7vod nu 20 

Cine geme nebolind și caută nepierzând? 
"211940 

De ce fuge iepurele la deal? | 
” "1D2D QNS a4șu? ps 27vod nu po). 

Când stă iepurele şi nu fuge? 
- - "94061.44 up 

De ce şade cioaram par? | | Ă 
“18 ug vdojuţ a7vod as nu po. 

Când este parul cu amândouă părţile în pământ ? 
! „+3 ad psud D]vo 3 pupo. 

Când e noaptea mai mică ? 
"072497 D4D9S 1979 27 PUpo. 

Când e ziua cea mai lungă? | , 
"20Upuniu DS 39 104 pupo- 

Când e ziua cu noaptea tot una ? | 
“72fodsvo no punaelhuip Dpzp6 P7DQiu2 „as PUpO. 

Care bucate sânt mai cu gust ? o 
: “duiDol nd poupupu as 2409,
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Intr: Ce este mai dulee decât toato în lume? 
“201np 80402 37590402 puna 'pqiuu] Intr: Dar ce este mai amar decât toate? | 

"2.4Dttp 8Q402 8759q.404 pupa *pqtua] SpuDŢ. 

Ca dalde astea şi alte po când moş Neagu spunea 
Din care cele mai multe nu le poci minte ţinea, 
Văz intrind în bătătură alţi doi inşi încet păşind' 
Și pe cale impreună d'alde ale lor vorbind. 
Fetole cum îl zăriră "şi ziseră: — Vedeţi voi? | 
Lite că vine moş popa şi arendaşul la noi, 
Zicând astfel se sculară care pe unde şedea, 
Cinstea curiincioasă acestora, ca să dea ; 
După dânşii tot deodată veni şi un militar, 
Care din slujbă icşise” ş'aducea un lăutar. 
Deci zicându-le să şază, şezură ei în rând, 
Câte o buturuguţă în loc de scaune luând. 
Popa zise: — Jupân Iani (aşa-l chemă pe arendaş.) 
Crez că ai avut petreceri frumoase pe la oraş: - 
Aco!o sunt baluri, eluburi, e teatru, o picnic, 
Sunt soarele şi alte care nu ştiu cum le zic, 
De care dumneata poate până în gât eşti situl -- 
Şi de soareaua noastră crez că o-să râzi destul. 
„Fetele noastre sunt proaste, nu vorbese politicos. o. 
Nici ştiu să întoarcă polca şi controdanţul frumos, 

“Ele pe la soarele toate furcile îşi iau, 
Spun, sporesc din guri multe, şi din mâini Iucrez, nu stau 
Vre-um lăutar de sentâmplă să aducă cinevaş, -- 
Nu-l pun la, danţuri să cânte, după cum. fae-la oraş 
Ci îi cer ca să le cânte d'alde viteazul Mihai, - 
Trăgând din arcuş odată să zică zece din grai, 
D'alde acestea: şi alte cântece vechi bătrâneşti, 
Care n ele se coprinde tot oare-care poveşti, | 
lar Duminici, sărbătoare, când .nu lucrez. şi şed tot, E 
Atuncea se duc la horă şi joc până nu mai pot. 
Cici şi jocul este iariş născocit de' om mintos 
Ca "n sărbitori să nu doarmă un muncitor,. mai vârtos, . 

“ Fiind-că şederea, somnul, lesne .se face nărav, 
Că ele muleşese trupul şi îl fac leneş,. trândav, 
lar sărbătoarea când joacă e ca şi când ar munti, 
Şi a doua zi la lucru'trupul uşor pot suci. 
Aşa dar fetele noastre, ca de oameni. muncitori, 
Astă seară o să spuie la basme şi ghicitori. 
De aceea ştiu prea bine că aşa mult n'o să stai, 
Să. ascvlţi la d'alde aste şi mulţumire să ai. 

— Ei ei! parinte, cl zise chind am fest la Bucureşti 
Am ţinut io han mare la strada la Tirchileşti, 

Anton Pann. — Vol. 1 17
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Aveaih la el una crisma, una iar cu bacalii, 
Si una bragazirie, ostoson trii pravalii 
Tote era ale mele, vindem pasturma, opinţi; 
Funii, pacura, liolele, tiotin rumunesc şi chinţi, 
Avem şi una odae, ama ţe mare se zic? E 
Incapei ţinspreţi de oameni, tote mari cu copil mic. 
Chind venea baba de zurna, cu: îete, cu lautari, 
Si cu flechei ipochimeni, precupeţi tot cu punzi mari Ah! se vezi ţe frumos baluri am făcut şi am zucat!... 
S'are patru ochi nu saturi şi urechi de ascultat 
Atunci io paraluţe am chistigat chitovas, 
Am luvat mosia asta, şi am facut arendas. 
Omos de chind sunt .aiţe in sat tot oamenii prost! 
Niţi el nu vine la mine, niţi eu la altul am fost, 
Tote zile singur, singur, zou, pre mult mi s'a urit, Malista chind vine nopte, apoi mi s'a hotarit, 
Lipon, si io asta sara am poltit aiţi sa viu 
Sa vezi fetele ţe' faţe, ca să nu zic che nu stiu 
Ama daca veneam singur de ziaba, nu faţem haz, 
Che fetele de ruşine cra sa mi facă naz, 
Acum omos bine"mi pare ca Sfinţia ta ai vrut - - Si-ai venit aiţi cu mine la. fetele sa ascult, 
'Am si o sluga la mine care am fost militar, 
Am porunţit el sa vie aiţi cu un lautar, 
Daca vrei su pun sa chinte che io am platit pesin, 
Am dat un firfirie toema Şi ţinţi-zeţi dramuri de vin. N 

— Bine, bine, jupân Iani, „popa zise, eşti un om, Politicos, prea de treabă. -mai vârtos şi galantom, Te-ai cheltuit astă seară po fete să le cinsteşti, Si lo cânte liutarul şi dumneata să priveşti. 
Prea frumos, dar de-o:cam-dată Hutarul poate sta Şi eu după. ce m'oi duce atuncea el va cânta, Căci e mult pentru un preot ş'aici numai am venit, -- Nu doar că neiertat este, că nu e loc necinstit i Dar însă dumneata poate cumva vei [i auzit 
Că alte are Jnireanul şi-alte popa de păzit, 

y . . v a . r După cum este o vorbă din zilele bătrâneşti ; «Or vorbeşte cum ţi-e portul, ori te poartă cum vorbeşti», De şi iar după cum zice: «omul sfințește pe loc, Omul iarăşi îl preface şi în bătaio de joc». 
„Cele sfinte în tot locul totdeauna sfinte sunţ, - Nu se spurcă niciodată aceea ce este sfânt, Omul iariişi cel de cinste în tot locul e „cinstit, Că se poartă oineneşte şi la toți e omenit, lar murdar care se poartă în tot locul e murdar, . El şi'ntre oameni de cinste Ja cuvinte e flecar. Noi însă în astă seari o adunare avem, . Care din cele mai rare ca să o numim putom,
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Fiindcă o să petrecem un ceas, două, cel mult trei Ca bătrânii mai cu cinste, iar nu ca cei tinerei, Avem aici pe moş Neagu, pe cel mai biitrân în sat EL trăind a văzut multe şi multe de cap “i-a dat: „Ştie poveşti prea frumoase, cum şi basino, ghicitori, De-accea-l şi tot chiamă fetele la şezători, Noi dar mai ntâi po dânsul să-l punem a ne cinsti, Şi din multe care ştie cova a no povesti. — Bucuros, moş Neagu zise, acum am tilmieitori ŞI o să încep a spune la altfel de ghicitori, * - Care numai popa poate să le ghicească frumos, Şi ghicitorile care. sânt din carte mai vârtos, — Incepe, popa îi zise, acum orcare tei vrea, 

Deci dar el işi drese glasul, de câteva ori tuşind, Apoi urmând cu'ntrebarea, popa răspundea ghicind De cam zăbovea la ele, una *n loc de-alta zicând, | Până șă le nemerească mai multe răspunsuri dând Şi dacă vedea moş: Neagu că vre-una n'o &hicea, . Incopea să spue alta, de după co o tălmieca. Deci eu intr'acele multe departe si nu mi duc, Erau -ca dalde acestea, pe cât aminte mi-aduc: 

Intrebare : Cine nu s'a născut şi a murit? 
"INS0Up4S uDpp 

Intrebare :. Cine -la moartea lui a intrat în pântecele maică-si? 
' | '1N504p.45 1uppy 701 , Li Aa Întrebare: Cine a fost corăbierul cel mai dintâi în lume ? Ă 

„.*(dozod ap zvdpos v 2409) 80NT - 
Intrebare: Ce cocoş a cântat şi S'a auzit în toată lumea? ă 

"BON 71] 0200409 u7p m$0900 
Intrebare: Cine de viu s'a îngropat, mormântul a umblat şi mor-. tul a cântat? i | 

"7H4074[ 91009uyd uz 949 pupa “n904004d DUO -„ 
- 

Intrebare :,.Cine a murit şi .nu Sa, îngropat?. . 
"9405 9 CIpIS u? şnopfo4 vs 8.09 “07Ţ 10 Data 

Intrebare: Cine s'a născut de dou ori şi. a murit odată ? 
70177Q1[9 8100apup up Don0p 10 şuospu. DS 2.409 '411904004d DU0Ţ 707. 
Intrebare : Cine s'a născut odată şi a murit de doui eri? 

72 D47Dd D qpraug, 199 “42077 
"Intrebare : Cine s'a născut şi încă n'a “murit ? « E | E "MANU UDA DOUI 7 jnospu 1402 N. -
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Intrebare: Ce este: două stau, două aleargă, două se schimbă şi 
două se sfădesc ? : 

. | : *DopuDoui 7$ Diva pps : 9sap 
-9/s as pnop 1$ “vașdoou 35 wnaz 0752 î pquuţ1j9s 3S DNOC "Du 15 
319.408 8158. :964021D pPnog “mmpupiund 35 ]11489 8759 : N03S pnoq 

- Intrebare: Care este întâia poruncă a lui Dumnezeu: 
"MO U7p B9UPUpUL NU PS DP 10] M0UN40d DP PUP) 1119507 

Intrebare : Un om avea:trti pluguri cu boi, semiănă trei obroace 
de grâu, bigă doisprezece secerttori, patru treeritori, şi ceşiră 
tot trei obroace- de grâu? 
a | 22787194Buvaa “1079493. 

1490 78 *22107S0dD *7.107942938 2992094520 "NOz3uun 10 INŢuvana 
DHUDUBS “8t4704[, Dpup/S 14064 1247, *nazouunq 2759 quuQ 

Intrebare : Şase erau, doi stau şi vorbeau, şi doisprezece se mirau ? 
"12107s0dp nD48 i nDaţul as 899224ds10q "nd vw] DIUDAȚIADUDS îi 

„S07S4H INUUO0 : 1090402 75 DAS 10 "12 U1D 81145029 : pt 2s0$ 

Intrebare ; Ce sfânt n'a avut suflet şi face minuni ? % 

: '989149 DuD/Ş 

Intrebare: Unde e buricul- pământului ? 

„'2232 7$ PuDospuu 122.49 nu ap : na za$ apun “092p 

Intrebare: Unde e dealul mai înalt? - o 
"DOUDDD 2DuL Dava 9 apu 

Intrebare : Ce este mai alb ca laptele ? i 
"P2Douziun] ni 319701 po 'Duup 

. Intrebare: Ce vieţuitoare umblă dimineaţa în patru picigare, la. 
prânz în două şi seara în trei?! N 

. „_ “GB10p un 28 Da 2Du 97Soupazpquu pupa 7$ 8400792 
PHOp Ug 8404 8 puna '943Snq Vp Pyqiun ou 9 pupa: "po 7nu0 

Intrebare: Am patru surori gemene: 
Cu numele asemene, - - 
Una p'alta se gonesc'tot - 

- Şi S'ajungă nu pot? 
A ă | , "222.409 21375047 

Intrebare: Sunt două surori în-lume 
” ” Neasemenea la nume. 

Una albă, luminată . 
Şi-alta neagră nntunecată 
Se gonesc prin lumea lungă 
Şi nu pot să se ajungi? 

Doșdvou no vuz
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Intrebare: Din pământ ca Adam sânt zidit. 
Pe roată ca sfântul George tras, 
In cuptor ca cci trei coconi ars, 
Când trăiam de toţi eram cinstit, 

- Mă lua "n mâini şi mă pupă, 
Iar când, ca toţi, şi eu am murit 
Nu s'a găsit cine a mă 'ngropă? 

- “Anuno40g 

Intrebare: De iute ce sunt trei abia mă ţia, 
Din nasul meu curge miere şi venin, 
Glas nu am, dar să strig când voi fi pus. 
Mă aude răsărit şi apus. 
Eu lumea o *mpăciuesc şi o 'nvrăjbesc. 1) 
Eu pe toţi îi bucur şi întristez? | 

*1122p400) 

— De aste. zise moş Neagu, sânt de nu le isprăveşti, 
Dar să vă spui acuma nişte 'ntrebări cu poveşti, - 

Odată trecând pe-o cale şi într'o luncă văzând! 
Pe ur bărbat c'o femee bucatele lor săpând, 
Eu gândind că e bărbatul cu femeea lui, vrusei 
Ca să le dau bună ziua şi'ntr'acest chip le zisei: 
— Bună ziua, om c'omoaie. Iar nevasta "mi-a răspuns : — Nu e omul cu omoaia, cu ochii nu ne-ai pătruns, - Ci te uită şi ea'seama că: muma acestui om . Este soacra mamei mele (eu sunt vlăstar şi el pom). * 
Mergând tot gândii în mine ce rudă sânt amândoi, 
Şi am lăsat pân'acuma ca să vă intreb pe voi, 
Cu zicerea «voi» moş Neagu către fete arătă 
Şi această întrebare la ele o îndreptă. 
Popa însă îi răspunse: — Asta eu să "(i-o ghicesc, Că la aşa întrebări grele ele nu se. domirese. 
Răspunsul acestei neveste nu e greu de deslegat, 
Căci era tati cu fata împreună la săpat : | 
Spre pildă: «eu fecior tati, iar muma, mea, lui e nor, Muma tati prin urmare e soaeri despre fecior». 
— Aşa e, zise moş Neagu aţi ghicit'o prea: curând, 
Acum să mai spun una şi să dau altuia rând. - 

GHICITOAREA : 

Prea slăvite impărate, cel ce şezi pre neniiscut 
“Şi te porţi pre a sa maică, care nu şi l-a crescut, - Ori îmi desleagă cuvântul, or iartă pe fiul meu, 
Pe bărbaţul maicii mele, carele îl doicese eu? 

1)-In ed. primă: învrăjbez. .
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Poe: 

— Asta esto prea 'ncureată, şi după cum o propui 
'Trebue şi deslegarea singur iar să no o spui. 

„Moş Neaau: ascultați dar: 
Un împărat într'o vreme p'oarecare vinovat 
II hotărâse să moară nebăut şi nemâneat. , 
Şi băgându-l la 'nchisoare foarte Sstraşnic porunci 
Ca nu cumva să-i dea pâine or apă vre-un om aci, Aşa el fiind în pază, p'alţi la dânsul nu lăsă, 
Decât numai la fereastră: viind vorbea fic-sa 
Dar când vrea să mearg' aproape strejerii o apucă, Şi o căută să n'aibi a-i da a bea şi-a mâncă. 
Fic-sa însă ca una ce născuse de. curând 
Şi pe tat-său în cumplita acea .osândă vizând, 
De câte ori la fereastră vorbea cu el şi plângea, 
Se plecă ferit la dânsul şi-i da pieptul de sugea. Ş'aşa patruzeci. do zile la închisoare şezând 

"Se miră toţi cum nu moare nemâncând, nimic, nici bând. 

Intr'acestea, împăratul trecând călare ?ntr'o zi 
Să meargă la vâniătoare, fata 'ngrab se repezi, Şi îngenunchind îi zise: — O împărate slăvit!.. Şi celelalte cuvinte, după cum le-aţi auzit. 
Care vorbe împăratul neputând a le ghici, 
“Că ce 'nchipucse acelea ceri a le tâlmăei, 
Şi auzind împăratul asupri-i S'a umilit 
Şi po tatăl ei iertându-l, îndată l-a slobozit. 
Iar cuvintele ei so înţeleg astfol: . Cel ce pre cel neniscut, şezi şi pe mama lui te porţi, A zis, fiind că împăratul era pe o căluşea 
Şi. pielea stârpitului mânz o pusese peste şea. Şi pe urmă care zise: — Or iartă pe fiul meu, Pe bărbatul maicii mele, pe care îl doicese eu, Era pentru că'şi dedese pieptul către tatăl ei 

A 

Şi îi ţinuse viaţa ca la pruncii mititei, 
, | po 

„_ - Popas 

Acum, cum se vede treaba, a venit şi rândul meu, In hatârul lui Kir Iani să spui vr'o două şi cu. - 

GINCITOAREA £. SN 
Tânărule, du-te spune miresii caro o iei | Ca venit la nunta mă-ti tatăl tău, bărbătul ei. 

„AMoy NEAGU: . | ! 
Astă ghicitoare iarăşi eu am spus'o intro zi 
Şi tatăl sfinţiei talo se 'ntâmplă ş'o auzi :
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Eu cram atuncea dascăl şi el cra copil mic, 
Tocmai po când schimbă dinţii, ca de şapte ani să zic. "Şi-uite a ţinut-o minte s'o puie şi l-ai săi fii, , Dar ia spune-i deslegarea să vedem cc fel-o ştii?! 

Popa. —-0O ştiu astfel: 

Un negustor oare care bogat, cu stare fiind, 
Insurându-se de .tânăr şi un fecior dobândind, 
Avu prea mare dorinţa să-l procopsească ?n ştiinţi Şi la câte negustorii au în lume trebuinţi. 
Aşa când veni în vârstă fiul său de şapte ani 
Luă şi-l duse ?ntr'o ţară, depuind sumă de bani, 
Ca acolo şcoli inalte vreme mai multă şezând, 
Să înveţe limbi streine şi ştiinţele de rând. 
Şi după ce îl aşează acolo 'ntrun pansion, 
Lăsând şi de cheltueală ca un sfert de milion, 
Cum se intoarse acasă îndată marţi *ncărcă 
Şi către Constantinopol cu dânsa se imbirci, 
Dar pe la mijlocul căii, când cu vasul: inotă, 
Incept de un vânt mare Marea a se'ntărătă. 
Se umilă, ardică valuri ca nişte munţi, spumegând, Şi peste stânci cu putere corabia impingând, 
Cum se isbi deodaţi în bucăţi se risipi, 
So afundă marfa toată, so ?nec toţi cât. ai clipi, De cât numai negustorul d'o scândură s'apucă 
Şi plutind aşa cu dânsa pe uscat îl aruncă 
La o ţară depărtată care nu o cunoştea, 

- Şi unde vorbea o limbă care de loc no ştiea, Ş IC x p Dacă se văză pe sine în acel pământ eşit 
Gol, numai întro cămaşe şi sărace ticăloşit, . Ra Abel So 5 > sI Trebui siintinză mâna şi să ceară mai întâi, . N ) . . . a. Apoi slugă să se bage și s?o ia din că ătâi, p uz „DABO ȘI A al 4 Ca cu încetul — încetul să strângă, să facă spor . . . 5 ) Şi de se va putea iarăşi să ajungă negustor. 

Acum să-l lăsăm pe dânsul ca un nemernic străin, Din bogat cu avut mare, slugă de necazuri plin. ŞI să venim la fiul stu cel în ţări străine dus, 
Ca să urmeze s'nveţe ştiinți după cum am spus, - 
Urmând dar acest la şcoală în hotărâţii lui ani, 
Unde pentru îngrijirea-i lăsase şi destui bani, | Ne mai priimind scrisoare, nic: răspuns, nici alt nimic, Cu vreme 'neepi copilul să-l uite, fiind prea mic, Muma lui iar ca femeea țările necunoscând 
Şi neştiind unde este, nici scrisoare trimițând, 
A gândiţ el că părinţii trebue să fi murit, . 
De vreme ce nici tatăl său pe la dânsul n'a venit. Ba, uitase şi oraşul în care s'a fost născut 
Ş'al patriei sale nume nu-i mai era cunoscut.
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- Deci după co veni 'n .vârstii o dorinţă l-a cuprins 
Să facă călătorie pe acest pământ intins, 

) Ca să mai vază prin lume, ţări, oraşe şi cetăţi, 
Si se plimbe prin muzeuri, să mai vază rarităţi, 
A'şi îmbogăţi ştiinţa, practica a'şi desvoltă,_ 
Intwacele “ce în şcoală în lecţii le ascultă. 
Ştiind că chiar să înveţe cineva 'n Academii / 
Când va întră "m şcoala lumii îi lipsesc se ştie mii. 
Aşa el cu acest cuget gătindu-se şi plecând * 
Peste ţări, peste hotare, cotăţi, oraşe călcând, 
Mai pe urmă îl aduse drumul ce-l necunoscut; 
In ţara sa şi'n oraşul întru care s'a, născut. 
Aci insă, or pământul, or aerul lui l-a tras, 
Or că ţrin lucrarea firii, "i-a plăcut şi a rămas. 
In alto părţi să se ducă n'a mai avut el curaj 
So desgustă tot d'odată de drumuri şi de voiaj, 
Şi în oraşul acela rămâind, a trebuit - Ă 
Să se apuce să facă vr'un negoţ mai potrivit. 

„Astiel, ca străin acuma, pe nimenea neavând, 
Cu prieteni ce'şi licuso încoaci-incolo umblând, 
Zări 'ntr'un loe o femee în drumu-i unde treci 
Şi, deşi nu oră fată, dar lui prea mult îi plăeu, 
Cercetă prin un prieten de are cumva: bărbat, 
Ş'află că e văduvită de un timp indelungat; 
Cum că "i-a plecat bărbatul cu negoţ în alte ţări 
Şi de prin acele locuri 'i-au venit inştiinţări 
Ci nu se ştie de dânsul în ce părţi să se îi dus 
Or că s'a 'necat pe Mare, or că corsari l-au răpus, 
Care-l jeli pân: 7acuma, de şi el e de mult mort. 
Şi nu e un an'de zile de când schimbă negrul :port.” 
Dintraceastă dar schimbare lesne vei puteă să crezi 
Co fi vrând să se mărite, că e tâniră cum vezi, 
Auzind tânirul astfel vorbind acela de ea 
A şi trimis să o ceară de nevastă sii o ia. 
Femeii iarăş plăcâridu-i, uită pe cel răposat, 
Şi luă de cununie pe acesta de bărbat, 

Să lăsăm acum feciorul cu văduva cununat 
Şi sii venim la tatăl său cel dWatâţia ani uitat, 
Care cu sufletul numai din înec's'a mântuit, 
Șintr'o ţară depărtată si vedem cum a trăit 
EI; după ce întâi slugă la unii alţi s'a băgat 
Şi după ce învăţă limba, se lipi de un bogat. 

"Care întorcea negoţul cu sume groase de bani 
Şi câştigându-i credinţa cu 'ncercare de mulţi ani, 
L-a pus tovarăş la parte şi tot agonisind spor 
Işi făcu capital mare şi-a ajuns îar negustor: 
Care în toat'a sa viață purtând în inimă dor. 

2
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De prea scumpa sa soţie, de iubitul său fecior, — Şi cincisprezece ani toemai după ce lacrămi a stors S'a pus într'o corabie şi la ţara lui S'a'ntors; 
Dar, când a văzut oraşul în care el sa născut, 
Ii părea ei este altul şi abia l-a cunoscut. 
Căci, schimbări ce se făcuse pe drum, 
Vede lucruri osebite, case, clădiri po a 
Tot alţi oameni şi alţi tineri înălţaţi di 

pe uliţi, po pod, 
lt mod | 
n cei mărunți, 

Bătrâni câţi erau murise, cei tineri erau cărunți, 
Aste toate îl făcură oarecum a se'ntrist â 
Şi la unul dintre hanuri ca tot străinul a stă, 
Ca să nu tragă d'adreptul de-o dată la 
Neştiind de mai e vie sau moartă novasta sa, 
Or că de mort socotindu-l, după ce l-a 
Şi văzând ci nu mai vino, poate s'o fi 
Ci mai întâi despre dânsa după co va 
Şi prin urmare pe sine atunci a se ară 

casa sa. 

"aşteptat, 
măritat ; 
cercetă 
tă. 

„Aşa dar el de departe, de ea 'ntrebând oarecum, 
Insuşi pe vecinii carii nu-l mai cunoşteau acum, 7 Află că ea văduvită fiind de vr'o cincisprezece ani - 
Nu voia să se mirite cerând”o chiaburi 
Dar de vr'o câteva zile un străin cum 

„ cu bani, 
a venit: 

Se văzură, se plăcură şi'ndată s'au înroit, 
Eri a târguit de nuntă cele ce îi trebuii 
Şi chiar astăzi dimineaţă sa şi cununat cu ea. 

De ştiam una aceasta aş. fi mai silit, 9 

- Auzind el, zise ?n sine: — 'Toate's în deşert acum, 
pe drum. 

Şi de soseam do aseară azi nu star fi cununat, 
Că dom vede pe mine crez că s'ar 
Dar acum orce aş face ştiu 'că imi va 

fi bucurat, 
fi deşert 

„No să folosesc nimica, do geaba o săi mii cert, 
Dacă cumva ea pe dânsul o fi pornit a-l iubi, 
O să mă arăt de surda că n'o să-i pot 
După cum e o zicală; «Numai ochii ce 
Ei de fraţi şi do soţie şi de rude nu s 

osebi, 
se uit 

e uit». 
Mai vârtos datâta vreme după cum nu m'a văzut, 
Chiar şi de tot; să mă uite e aproape de crezut, 
Căci când plecai eram tânăr ş'acum am îmbătrânit, 
AMam albit de griji, necazuri şi fața mi s'a zbârcit. > „Olt 00 STI] Ş O De moi arătă la dânsa aşa precum mam schimbat,  -- Ce'mi va folosi d'o zice: «Nu te cunose de birbat b 
Căci dacă se stinge. dorul:cel aprins di „s 8 ] n căpătâi - 
Niciodată nu -se poate si S'aţâţe ca întâi, 
După cum proverbul zice: «Amorul cel pre'noit 
Gustul cel dintâi nu-l are ca şi orce încălzit». 
Cu toate acestea însă voi să intâlnese 
Si văz ce persoană este, şi de:e ceva 
Şi de va fi norocită cu vre-un om „cum 
Nici nu mă arăt la dânşii, ci îi-las cu 

p'acel 
de el, | 
gândesc eu, 
Dumnezeu.
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După ce pândi acestea rugă el po un vecin 
Ca să facă ce o faco si-l cheme la el puţin, Ş'acela mergâid îndată ?l-a chemat cu un mijloc Pricina şi trebuinţa să n'o priceapă de loc, Care viind se 'ntâlneşte cu întâiul ei bărbat Şi cum îl văzu acesta şi seama cum i-a. luat 1 se pări “că în chipu-i vede pe un cunoscut, Dar nu puteă ?n gând să-i vie cum şi unde l-a văzut? Şi 'ncepu să-i zică: — Frate, parcă te-am mai vizut eu Şi ochii.de nu mii'nşală, eşti un prieten al meu. Fă bine te rog, de'mi Spune cam pe unde ai umblat Şi numele cum iţi este, pe tatăl tău cum l-a chemat? Tânihul povesti toate, cum fatăl său l-a tost dus In alte ţări depărtate şi'n. pansion cum l-a pus, Cum de atâţea ani sumă de dânsul n'a cercetat, Și cum fiind mic de vârstă po părinţi şi ?i-a uitat, Po când vorbea el aceste, ş'acestălalt ascultă, Peste tot cu amănuntul asupra lui se uită, Şi la mâna lui cea stângă având de cuţit un semn Carele îl dobândise de mic cioplind la un lemn,- Din acest semn şi din vorbe care lui i l-a descris Cunoseu că: fiu îi este şi-atunci către cl a zis: — Tânărule, du-te spune miresii că a venit... Şi celelalte cuvinte după cum le-aţi auziţ. 

„EI neînţelegând vorba ce o fi închipuind Ducându-se'n. grab la dânsa şi precum "i-a zis spuind, * Cunoaşte ca şi pricepe că-i eră el fecior chiar Şi începi să se zmuleă şi să plângă cu amar, Zicând : — Jartă-mă, p Doamne! că'nainte "ţi-am greşit Şi-ţi mulțumesc că „păcatul de-a-l săvârşi m'ai păzit. Atuncea fiu, tată, mumă cu toţii se intâlnese, Care văzând-o nuntaşii de mirare ue .uimese, o. 
- Asta poveste a popii aseultând-o câți erâ De ciudata întâmplare trupul li se 'nfioră, Zicând: — Vai, biata iomeie, cum o feri Dumnezeu, "Şi pe fiul său săracul de un-aşa păcat greu! Iar Popa urmă a zice: — Câtg "n lume nu se fac, Unele din neştiinţă şaltele cu 'ndemn de drac! Precum şi n sfânta scriptură. povesteşte de Agar, | Care 'şi ameţi pe fiul cu minciuni însăşi ca chiar, Spuindu-i că nu-i e mumă, ci Sara l-ar fi niiscut, Şi ea slujnică fiindu-i i l-a dat de l-a crescut, Cum e şi o ghicitoare pentr'un păcat săvârşit, Do nu-ţi vine pare'a crede cineva să-l fi greşit, , 

O mcrroAnE : . 

Nani, nani puiul mami, tatăl tău tată şi mie, Eu sor ţie, el mie soţie !
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DESLEGARE: 

La răsărit, oare-unde un tânăr foarte bogat 
Cu o fată iar bogată după ce s'a însurat, 
Trăi cu ea în iubire, câştigi şi un fecior, 
„Apoi muri dintr'o boală, lăsându-l moştenitor, 
„Nevasta lui tinerică, fără bărbat rămâind, 
N'a nai vrut să se mărite ci a rămas văduvind, 
Fiindcă prea îşi iubise bărbatul în viaţa sa 
Voia ca şi după moarte să-i păstreze cinstoa sa, - Şi mai cu seamă copilul caro cu el Somănă, . 
Orcând se uită în chipu-i inima îşi îmbună. 
„| iubea peste măsură, tot .po braţu-i îl culcă; 
Il sărută cu nesaţiu şi moralul îi strică. 
După ce crese copilul şi se făcu măricel - 
Duhovnicul a oprit-o să nu mai doarmă cu el, i Zicând: — Deo-ţi iubeai copilul nu se cădea să-l râzgăi, Si nu-l săraţi el să vază, ci când doarme să-l mângâi. Aşa ea îndată ?n casă atuncea îl osebi ” După ce el începuse a strută şi-a iubi, . 
Slujnica lor cea din casă pe la dânsul când venca “Sărea, o luă 'n braţe şi 'n multe chipuri glumea. 
Muma sa care de-arestea nici în somnu-i nu visa, Fiindcă îl iubea, noaptea intră în odaia: sa 
Ca, când dormea să-l sărute după cum obişnuia. 
După cum şi intro seară viind într'acest chip ca. EI: după cum adormise, apucând a-l: mângâia 

„Îngreuindu-o somnul adormi aci şi ca. 
Il deşteptându-se m urmă şi cine e neştiind, O luă îndată n braţe că e slujnica gâudind, 
Ea iar greu cum adormise pân” a se dezmetici EI şi săvârşi păcatul ca până a se zmuci. 
Dar vai! viindu-şi în fire şi fugind numai decât, 
Incepi si se bocească, scoțând suspin amărât, 
Pân la ziuă vărsă lacrimi şi se văită tot mereu. Ne îndriăznind ochi să ridice la chipul lui Dumnezeu, Şi pe unicul său fiu care pân” aci-l iubea atât 
Nu mai vrea nici să-l 'mai vază, aşa de mult l-a urit Precum şi ?n acea zi încă ocazie căutând ” Il trimise într'o țară, sumă de bani numărând, Ca” acolo si urmeze la osebite” ştiinţi - , Şi ?n străinătăţi să uite râzgâiala de părinţi, 

Deci după ce îl trimise, rimâind se tot: sândea Şi mustrarea ci de cuget ca un vierme o rodea. Dar când se simţi pe sine că şi grea a fost rămas Ca o lovită de trăznet era să: moară 'mtr'un” ceas, S'a bătut în cap cu pumnii, hainele şi-a sfâşiat, 
Văzând c'o-si se vădească nelegiuitu-i păcat 
Se bolnăvi de ?ntristare, zici, se "nsăntitoşi,
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Ruşinată chiar de sine din:casă nu: mai ieşi, 
Intr'aceasta, viind vremea, ş'o fată dacă născu 
Chemă, o dete la doică şi în taină o cresct, 
Când se făcii măricică n'a mai vrut a o lăsă, Ci ca o fată de suflet o aduse 'n. casa sa. 
Ca văzând-o totdeauna să se mustre de păcat 
Şi lacrimi de pocăință să verse neincetat, | E Ca David odinioară pe Solomon când privea, 
Care din nelegiuire fiu 'născut el avea, 
Se rugă cu umilinţă şi lui Dumnezeu cântă, , Zicând: — O Doamne! mă iartă după marea mila ta, Ca născutul dinainte-mi totdeauna îl privesc, 
Am greşit unuia ţie, rău am făcut, mă căiese! 

Fiul ei dar, ce-l trimise prin şcoli în străine părţi După ce isprăvi cursul învățând feluri de cărţi, S'a întors cu atestatul în vârstă de însurat - Şi văzând fata do suilet pentru dânsa a 'ntrebat. 
De care mumă-sa-i spuse că în doru-i hotărit. 
Şi a luat-o în casă ca să-i ţie de urit, 
EI insă tot des văzând-o s'a amorezat; de ea 
Şi puse în gând să ceară de nevastă să o ia. 
Mumă-sa simțind prin taină că pe fata o iubea, 
Incepi cam oare-care frică iar în cuget a avea, 
Ca nu cumva dintr'accasta riul a so mai mări 
Şi.puso 'n gând cu vr'o fată în grab a-l căsători, 
Precum şi'n -taină chomându-l : — Fitul meu, îi zise ea, Mi-a venit de la o fată care cere să te ia 
O ştiu prea bine, copila e frumoasă şi de neam, 
Are şi -prea bună zestre şi "mi place nor' să o am, 
Aşa dar să grăbim treaba, mai curând să ne "nvoim, . Ca să n'o pierdem din rână şi 'n urmă să ne citim 
Fiul siu răspunse: — Mamă! de voieşti ca să mă'nsori “Simi dai pe cine imi place, iar de nai vrea, mă omori, 
— Dar ţie caie îţi place, zise ca, şi nu voiesc? 
»— Fata ce o creşti în casă, răspunse el, o iubese. 
-—: Vai de mine! zise muma, apoi ţu nu'mi eşti fecior? 
Şi pe dânsa iar crescând-o, nu “i-e ţie ca o so? 
Mai vârtos una ca dânsa, ce ca slugă o am eu. 
Aş priimi ca să fie d'o potrivă 'n neamul meu ?.. 
Nu se poate nici odati astă faptă să:o fac! 
Ci aloge-ţi tu mai bine o altă fată pe plac 
Căci, chiar. şi rudele noastre ca s'o iei nu "ngăduiese 
Şi nici că 'ndrăznesc vre-odată asta să o pomenesc. 
Răspunse el: — "iam spus, mamă, că pe asta o iubesc, 
Sora soarelui să fie, alta eu nu priimese, 
Zicând aceste se trase şi "1 casa lui a- fugit, 
Iar muma sa pân! la suflet inima iar “şi-a rănit. | 
icând : — O vai şi-amar mie! Ot! ce păcat făcui cu! 

4 b
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Şi-acum diavolul sileşte să facă altul mai greu, 
EI de ar cunoaşte taina care numai cu o ştiu , 
Şi care n'a mai făcut-o pe pământ vre un 'om viu. 
N'ar umbla să ceară fata şi incă o ar uri 
Şi pe mine judecata şi legea mar omori. | 
O vai! amar mie, Doamne!.. Numai de faţa ta cu 
Nu pot vr'o dată ascunde acest greu. păcat al meu! 

După aceste cuvinte mâinile încrucişind, Ă 
Sta, se miră ce să facă; multe în sine sândind, 
Atuncea întrând Wodată doi fraţi d'ai lui tată-situ 
Şi. găsind-o pe dânsa supărată aşa rău, | 
"Ea apucând ca la rude, despre fiul său a spus 
-Că pentru fata din casă cerere "i-a fost propus.. 
Şi cum că nu mai voieşte cu alta a se'nsură, 
Ci o voieşte pe dânsa de nu-l poate stâmpără. [. - Iar ei au zis: — Fă-i pe voie, dă-i-o, dacă el o vrea, 
Ce trebuie să te superi şi Să-ţi faci inimă rea? ' 
Dar vrei să zici că copila nu esto aşa de neam ?,.. 
Lia aceasta să nu cauţi, toţi suntem tot din Adam. 
Destul dacă lui îi place şi o voieşte atât, 
ngrijeşte dei cunună şi treaba sta hotărât, - 

Lui zestre nu-i trebuieşte, aro părintesc rămas, 
Ad să-i însoțim acuma, însuşi noi intr'acest ceas. 

Deci dar rudele silind'o care taina n'o ştia, 
Trebui să se supue şi să-l cunune cu ea. - - 
Dar această însoţire mai inult inima-i strivi, 

„0 amâri pân la sullet, sângele îi otriăivi. « 
Şi mustrarea ci de cuget mai cu asupra crescând 
Vărsă izvoare de lacrimi, ziua şi noaptea plângând. 
Carele păcat de moarte vrând ea a-l mărturisi 
Din mulţime de duhovnici unul nu putu găsi, 
Ca să se poată pricepe canon a-i orândui, 
Printr'un fel de pocăință sufletul aşi mântui 
Căci, nici scris nu so găseşte, nici cuiva în vând fi-a dat Că s'a putut faco'n lume un asemenea păcat. 
In cele din urmă însă la unul din ei mergând 
Şi cu lacrimi la picioare-i în gonunchi cu rugi căzând, 
— Părintele meu ! îi zise, fă-ţi milă, nu mă lăsă, 
Şi ?n mai mare desperare sufletul nu'mi. apăsă, 
Ci vezi, te rog, chibzuieşte ce fel să mi pociiese 

"Si întrun chip rândueşte'mi canon să mă mântuese. 
"Cuviosul preot zise: — Căinţa-ţi o 'nţeleg eu. 
Şi-aş vrea pentru" mântuirea-ţi si'mi pui şi sufletul meu, 

: Dar în alt chip nu voi face de cât. înadins plecând Să mă duc la sfântul Munte, ş'acolo sobor făcând : 
Cu prea cuvioşi duhovnici, însuflaţi cu duhul sfânt, 
Ca să'şi dea tieşte-care părerea şi-al său cuvânt.
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Viduva scoase o pungă cu galbeni din al ei sân Şi îi zise: — Priimeşte aceşti, bunule bătrân, ! Pentru drum de cheltuială, care-ţi trebue să-i aj, Cum şi unde te vei duce milostenie să dai. 
Or unde socoteşti du-te, cercetează şi.să vii: „Să'mi însufleţeşti speranța, că sunt moartă între rii, 

Lăsând duhovnicul toate plecă p'acel drum întins, Numai pentru mântuirea acelei femei îhadins, Ş'ajungând la sfântul Munte strânse sobor de părinţi, Tot bătrâni cu iscusinţă şi procopsiți în ştiinți, Cărora dacă lo spuse şi-i întrebă de canon, 
Fieşto-care rimase înmirmurit p'al său tron, 
„Nici nu le venea să crează că ar putea cineva Aşa păcat peste fire să facă "i lume cândva, După ce se 'ncredințari că negreşit S'au urmat - Şi după ce între dânşii cu cutremur Sau mirat, Făcând sfat toţi împreună pentru ăst păcat urât S'au întors către duhovnic şi canon au hotirât, Cum ci femeea aceea care "l-a fost săvârşit, 3 "Cu ”ndemnarea diavolească pân'acolo a păşit, Trobue aşa să facă: — Când va fi o mare zi La biscrică să meargă, când o pot toţi auzi. - Atunci în mijloe să iasă şi cu glas nare strigând 

„Dar în cele după urmă işi ia inima în dinţi 

Spuind si'şi mărturisească tot păcatul ci pe rând Apoi la vre-o mânăstire se va şi călugări > Ş'acolo cu pocăință să plângă pân?o muri. 
Asemenea şi copiii după co s'or despărţi 
La, câte o mânăstire şi. ei se vor împărți, 

Luând răspunsul acesta duhovnicul cel trimis Se întoarse la femee cu canonul ci înscris, 
Care după co i-l spuse i. s'a părut foarte greu, Dar a trebuit să-l facă de “frica lui Dumnezeu, Şi-aşa la o. sărbătoare în biserică fiind, 
Când eră lume mulţime, ca. la zi mare viind, 
Vru să se mărturisească ; dar când sosi, în mijloc Ii veni 'n gând de ruşine şi rămase mută'n loc, La o'altă zi iar mare când către mijloc pâşea Ruşinându-se de rude a amuţit iar aşa. - 

Şi la biserică '?n mijloc stând ca ieşită din minţi Se mărturisi; de faţă şi copii şi toţi fiind, 
Şi de ruşine îndată din biserică ieşind 
Se Juară şi -copiii după dânsa ruşinaţi; 
Strecurându-se prin lume cu ochii în jos plecaţi, Şi cum ieşiri d'odată anul nu s'a mai văzut, i. Parcă “i-a 'nghiţit Pământul chiar din 'acelaş minut. 

*
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Deci cu 'ntâmplarea aceasta făcându-se 'n norod svon 
Indată şi un duhovnic se urcă sus.în Amvon 
Şi "ncepând un cuvânt zise: — O voi, mume şi părinţi! 
Creşteţi .pe copiii voştri întru bune cuviinți. 
Nu-i râzgâiaţi nici odată, tot sărutându-i mereu 
Ci le insuflaţi moralul şi frica lui Dumnezeu. 
De vorbe neruşinate cât veţi putea să-i opriţi, 
Şi voi iar aşa cuvinte între dânşii nu vorbiţi. 
Sfătuiţi” pe slugi, pe slujnici să nu vorbească octri, 
Să n'auză, nici să vază dela dânşii destrânări. 
Când îi auziţi că'njură or în ce chip între prunci 
Sub vr'un greu canon să-i puneţi, când cale astfel de porunci 
“Că copilul ce aude şi ce vede alţi făcând CR 
Indată se molipseşte şi-l vezi făcând sau zicând. 
Şi un nărav rău ca sine trage pe un altul mai rău, 
Pe cel mic dacă îl face, la cel'mare e m desfrâu, 
Că copilul n'are minte să judice riul pas, 
Nebunia lui îl trage în prăpastie de nas. 
Şi când învaţă năravul, anevoie îl dezberi, 
Că or care nebunie are'n sine şi plăceri. 
De aceea de mic încă trebueşte intrânat, 
Arătându-i ce e bine şi ce este deftimat, 
Ca să ştie şi să fugă de păcatul. no iertat. 
Să cunoască sfânta lege despre câte ne-a: legat, 
Şi să tremure când vede p'altul fapta rea făcând, 
Jar să nu cază întrinsa pe acela imitând. - 
D'alde aceste şi alte un părinte e dator 
Totdauna si'şi înveţe pe fată sau pe fecior: 
Iar de va urmă 'npotrivă: acestor. ce le zic cu, 
Să ştie că va da seama 'naintea lui Dumnozeu. 
Şi voi iariişi, fii şi fote, vă supuneţi la părinţi 

- Urmaţi întru-ascultarea şi umblaţi ca .nişto sfinţi,“ 
Vă feriţi, fugiţi de rele, vă păziţi, nu-i amăriţi, 
Nu-i cufundaţi în necazuri, îi iubiţi şi nu-i uriţi, 
Că părinţii niciodată răul vostru nu-l voiesc | 
Ci totd'auna spre bine vă cert” şi vă sfătuese, 
De şi vi supăraţi tare voile când vă înfrâng. - 
Şi prea cu greu vi sa pare dacă în frâne vă „strâng. 
Dar ei prevăd mai nainte cursa 'n câre o să daţi 
Şi ferindu-vă “vă apăr, ca să nu vă cufundaţi. _- | 

„Ca musca care dulceaţă aleargă p'alta văzând 
Şi îşi răpuse viaţa, că: merge la trai crezând. - 
Că părinţii nici odată. răul fiilor nu-l vor. 
Or la câteti infruntoază priveşte 'n a lor favor. 
Căci precum de mici crescându-i "i-a ferit de, foc, de vânt, 
De „soare, de frig, de apă şi de alte câte sunt, 
Aşijderea feresc iarăş şi după ce se măresc, | E 
Să nu cază într'o cursă precum. mulți. se potienesc, - 
"De şi se pare mulţi tineri a fi la minte, deştepţi, Da
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Dar nu-i venea să se 'ncrează singur aşa numa în el. 
Se temea să nu greşească nici cât bobul de nisip. 
Nu cumva să-l tălmăcească în vr'un deosebit chip. 
Pe alţi boiori iar să "'ntrebe că îl vor râde-i era: 
Cum să scape de pedeapsă 'se gândea şi sc mira, 
Pân” la soroe rămăsese vre-o cinci zile acum; _ 
Şi trebuia la 'mpăratul a se 'nfăţişă 'orcum, | ia 
Ii părea prea cu ruşine gândind la acel minut, | o 
Când îl va 'ntrebă împăratul, cum să tacă ca un mut! 
Şi cum iarăş să răspundă vre-un cuvânt străvăgant, 
Şi să iasă cu neeinste să-i zică că e pedant, 

Aceste gândind în sine s'apucă numai decât | Ia hainele slugii sale, se *mbracă în port urit, + i 
Şi necunoscut de nimeni plocă singur prin oraş - 
Doar va găsi să-i deslege vre-un cuvânt cinevaş, 
Și când întâlnea pe uliţi din cei mai bătrâni ceva, : 
Le propunea ghicitoarea şi cu cinste-i intrebi, 
Dar văzând că pierde vreme nimica nefolosind, ..7. 
Că mulţi da numai din umeri, co să-i zică neştiind - 
Ii veni ?n gând să se ducă şi: prin -cârciumi, prin odăi 
Auzind cum că în ele se adun şi buni şi răi, | 
Mai cu seamă pe la birturi unde merg şi procopsiţi, - 
Care n'au soţii şi singuri să petreacă's mulţumiţi. 
Intrind, dar într'o odaie şi vr'o câţi-va inşi văzând 
La o masă împreună făcând chef mâncând şi bând, 
Salătară lângă dânşii şi dânilu-le un bonjur 
ŞI ei iar îi mulţumiră cu toţii, cum sta *mprejur. 
După aceea îndată scoate, trânteşte un ban. 
ŞI cârciumarului zise ca să umple un borcan, 
Acei strânşi cu întâmplare, fiind tot cam eraidonaşi, i Cum văzură trântind banul, se îmboldiră _cumvaşi, 
Şoptind : — «Mă! uite golanul, pe lângă el binişor. 
Să-l linguşim şi să-l facem să mai dea la vinişor.» 

Deci scurgând ei la pahare şi verzi, uscate "adrugând, 
Giisind prilej şi boierul făet 'ntrebare, zicând: 

«Ce este întâi iubit -. 
„ Şin urmă e neprivit?> | - - 

IE! aş! îi răspunse unul, asta e cireaşa chiar, 
Ea când iese timpurie în luna lui Cireşar 
Fiecare o iubeşte, îi dă cinste 'n casa sa 
Ş'osebit o preţueşte puind'o la masa sa, 
lar dacă încep să iasă alte poame după: vremi - 
Nici nu se uită la dânsa, ci zice ci are viermi. - 

Boerul privind la dânsul zise în cugetul său: II 
. y . 004 «Se cam nemereşte bine vorba ăstui nătiriu i» | Şi după ce închinară cu paharul de rând iar |" SS   * .      
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— Să lăsăm acestea zise, şi alta să'mi ghiciţi dar. 
«Ce e în toate isprăvit 

„... Şapoi e nepotrivit?> 
— Asta e măgarul, zise altul' care-l auzi. 
— Bine, îi zise boierul, ce fel şi cum, spune. zi! 
— Apoi nu vezi, îi răspunse, că el este isprăvit 
Ca şi alte dobitoace, dar este nepotrivit, 
Că la trup este cât mânzul, la cap ca un armăsar, 
Urechile-i de o palmă, şi glasu-i ca de măgar. 

Auzind astlel boierul zise, în gândul stu iar; 
«Văz că se loveşte ş'asta, că mai aşa este chiar» 
Apoi văzând că nu- este nici de cum vin în borcan 
Porunci să mai aducă şi trânti încă un ban..- 
Aceşti carii (de boierul erau cu vin adăpaţi, , 
Văzând de sub aşa haine bani galantomeşte daţi 
Intrară în bănuială între ci cu a şopti . 
Şi cam luaţi pe sub mână acei bani a-i socoti, "i 
Zicându-şi :: «Măi! nu e treabă, gâtul de şi ne udăim,. 
Dar cu galantomul ăsta toţi do.poteă o să dim, 
Ci ia noi să cam trimitim poliţia s'o vestim, 
De cât cu vre o-năpaste aici să ne pomenim; - 
Că ăsta i-a furat banii or de la stăpân cumva, 
Or. din vre o altă parte şi s'a apucat să-i bea. 

. 
Auzind boierul şoapta a şters'o pe loc draci, 
Liisând a treia ?ntrebare şi alţii. a "i-o ghici, 
Cin asttel de uniformă a vizită nu voia- 
Poliţia, eu parada care trebuia să-l ia, 
Şi s'ajungă de poveste că prin cârciumi a umblat 
Si auză mic şi mare, şi boer şi împărat. 
Acuma dar ce să facă, o ?ntrebare mai având ?,, 
Se socoti în tot chipul şi-i veni iarăş în gând 
Cum că şi prin cafenele din procopsiţi se duc mulţi, 
(Carii de multă ştiinţă ajung pân şi desculți). 
Aşa schimbă acum portul într'un călător străin 
Şi la o cafenea merge unde fel de oameni vin: 
Cafea, ciubuc porunceşte,: şade, priveşte "mprejur. 
Şi îndată viind unul îl cinsti cu un bonjur.. 
Incepi. să-l cerceteze de negoţ cu rezon bun, 
Cerându-i pe lângă astea şi o- lulea de tutun. 
Boieru ?ntinse chiseaoa, lângă dânsul -cum. şedea 
Şi categiului zise ca şi o cafea să-i dea, 

Deci ei din vorbi în vorbă, o vorbă alta născând, 
Veni locul ghicitoarei şi îl: întrebă, zicând: 

«Ce en cinste priimit 
Ş'apoi e și suduit 2» 

lar el îndată răspunse: — Asta sunt însumi chiar cu, 

to
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— Prea 'bine, zise boierul, tu eşti chiar doritul meu, Poţi merge acum cu mine pânacasă întun ceas? Siţi dau câte un leu plată pentru fiecare pas. -—— Bucuros, merg, el răspunse, dacă zici ci'mi vei plăti Şi nu numai pân! acasă, ei merg unde vei pofti. Deci, fără a .şti boiernl aceea ce e] gândea, - Sa dus cu el la'mpăratul răspunsurile să'şi dea. Pe carele împăratul văzându-l înfățişat 
Ii eăută hotărârea şi găsind'o l-a?ntrebat : 

«Ce e întâi cinstit 
| Şin urmă o neprivit?» | 

De şi această 'ntrebare chiar pe persoana-i privea, - Dar de multă bunitate împăratul ce-o avea,: 
Priimi de bun văspunsul, «e cireaşa», cum' a zis, 
Şi îl întrebă a doua, care era iar în scris, 

«Ce e ?n toate isprăvit 
Ş'apoi e nepotrivit 2» 

Şi această întrebare ca şi ?ntâia-l privea chiar, Dar zicând că, «e Măgarul», împăratul tăcu iar. A treia iar întrebare care privea tot p'aci | - "I-o propuse împăratul şi îi zise a ghici, 
«Co e ?n cinste primit: — 

“Şapoi e şi suduit ?>! | 
Atunci boieru îndată p'acel om faţă l-a pus 
Și a zis: — Acesta este, in drept răspuns l-am adus, lar omul deschise gura, pe loe cum îl artită, 
Şi cu «mulţi ani» pe'mpăratul după ce îl salută, fise : — Slăvite "“mpărate ! eu sunt cel nenorocit, N . . . . Carele am fost în cinste şi am fost şi suduit, 
Că cum am ieşit din şcoală cu-obicinuit atestat, | „] Moşul inălţimei tale fiind atunci împărat, 
In curtea împărătoască în slujbă n'a priimit 
Şi nici tatăl meu, poci zice, atâta nu m'a iubit ; Dar dimpotrivă asupră'mi ceva când se supără Cu câte-i venia la gură strigă şi mă ocără. n i Şi când îi trecea necazul, sau vina'mi când o uită, Ca la un pământesc înger asupra mea 'se uită, Murind el, cu iar în curte în slujba mea am rămas. - La tatăl mării tale moştenire sau miras, 
Şi el asemenea iarăşi în cinste m'a, priimit, Şi încă mai cu asupră erany la dânsul iubit, Dar când de 'vre o pricină pe mine se supără. Atuuei să fugi să iei câmpii, vai de capul imeu eră! Apoi necazul trecându-i iar ca întâi mă iubea, Mă chemă cu binişoral şi cu dulceaţă'rhi vorbea. In scurt am trăiţ cu dânsul, cum: zic,: dulce şi amar, 

De spunerile acestui” ficând' împăratul haz, .  
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Uită toată supărarea şi avutul său: necaz. - 
Cici, alta-i era întrebarea şi'n alte părţi a ajuns, 
In loc să-i dea dezlegarea "i-a adus om drept răspuns. 
Care prilej îşi găsise în palatu-i a intra 
Si spuie c'a fost în slujbă şi că procopsit era. 
Şi bun fiind impăratul, se arătă mulţumit 
Şi pe amândoi în slujbă cu cinste "i-a. priimit. 
Isprăvind sluga povestea, urmând zise: — acă eu 
Am împlinit în "drept slujbă rândul stăpânului meu. 
— E! bine, el îi răspunse, pentru, asta mulţumesc. 
Acum spune inche una, frumos, iar imperetesc. 
Kentii mos Neagu am spus doi, pe urma Popa iar «doi, 
Asa trebue sa spunem tot iar kite doi:si noi. 

Apoi jupâne! el zise d'om sta noi, după cum zici, 
Si spunem tot câte două toţi câţi ne aflăm aici, 
Mai vârtos poveşti de alea de care dumneata ceri, 
Nu ne mai ajunge rândul pe toţi nici în patru seri. 
Care va să zică geaba ai plătit la lăutar, 
Mai bine țineai. sii şează fifirica'n buzunar. . a. 
Ş'acea cinzeacă mai bine o sugeam cu de cât el, 
Că, uite, n'o.săi ne cânte, cum văz nici un cântecel, 

— Lasa, more, Stane, lasa, — stăpânul său a răspuns, 
Iaca n'a chintat cocosu s'are vreme de azuns. 
Daca merg io cu parinte, tu aiţi remui stapun, 
“Afara dela mos Neagu, care este mai batrun, 
Pune atunţi lautarul se chinte or chite vrei, 
Ama acus'nu se poate che este.aiţi erei (popă). 

Sua: Aşa, ascultați dar: 

Un împărat oare unge, în ce ţară o fi fost 
„Nu ştiu, n'am citito'm carte, am auzit'o de rost, 
EI câştigase'n viaţă numai trei moştenitori; 
Dar nu-avea nici o fată ci-toţi era tot feciori, 
Impărăteasa lui însă din suflet dorind, voia , 
Ca să aibă şi o fată în palat pe lângă ea, - 

” Neputând astfel si facă dorinţa a'şi împlini, 
Stând întru una din zile în cuget ce îi veni, 

„Luă o fată străină, frumoasă care-i plăci, 
Şi ca o fată de suflet pe lângă ca o creseii, 
Caro cât mergea spre vârstă atât faţa:i înflorea “ 
Şi pe cât creştea p/atâta mai frumoasă se părea. 
Faţa ei era ca crinul, părul în cap auriu, .: 
Ochii era ca seninul, obrazul trandafiriu. 
Buzele ei ca mărgeanul, dinţii ca mărgăritar, 
Cu un cuvânt întru toate era ca un lucru rar.  . .- 

Deci, viind feciorim vârstă şi'mpăratu "mbătrânind, 
Pase în gând să-i. însoare încă'm viaţă trăind. 
„Şi aşa, chemând în taină pe cel mai mare fecior,
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— Eu, fătul meu, să ştii, zise, am pus de gând să tensor. 
„ Vecinu "mpărat îmi serie cerând si ne încuserim, 

, 

Cu o fată ce'o are p'amândoi să vă'nsoţim. 
Iacă mi-a 'trimis şi chipul ca să to încredinţezi, - 
Este destul de frumoasă, zugrăvită cum o vezi, 
Şi osebit de aceasta e procopsită 'n ştiinţi, | 
Mi-a spus de dânsa şi alţii, nu numai ai ei părinţi. 
Fiul său răspunse : — Tată! ca unul ce'ţi sunt fecior, 
Să'ţi dau toată ascultarea şi supunerea's dator : 
Zi”mi să mă duc în războaie, porunceştem foe si sar, 
In apă şi unde-ţi place. de vrei să mă jertfese chiar, 
Gata sunt în tot minutul, mă plec până la pământ, 
Iar cât de însurătoare să nu'mi pomeneşti cuvânt. 
— Deo ce? ii zise 'mpăratul, destul în vârstă nu eşti? 
Ce pricină te opreşte să nu te căsătoreşti ? 
— Alt nimic, iubite tată, feciorul său a răspuns, 
Că sunt în destul de mare şi în vârsta mea ajuns, . 
Ce cât -imi este că voia n'o si vrei să mi-o *'mplineşti, 
O să'mi stric în deşert vorba şi o să te necăjeşti, 
— Ce lueru e, tatăl zise, caro tu o sii mi-l ceri. 
Socotit atât do mare de nuw'mi este prin puteri? 
— Nu că nuţi e prin putere, îi răspunse fiul stu. 
Ci zic că n'o să vrei numai, ci o să mă ţii de rău. 
— E! bine, tatăl său zise, iacă îţi făprăduese 
Ci de loc n'o să mă supir, şi poate s'o şi'mplinesc, 
— Iubose, fiul său riispunse,. pe fata care o cereşti, 
Însoţeşte-mă cu dânsa, de se poate şi voieşti. 
li răspunse impăratul: — Dar or ai înebunit? 
Ţi-ai eşit cumva din fire şi de Ga mi-ai pomonit? 
Nerodule ! ea 'ţi-e ţie întocmai ca şi o sor' 
N'ai gândit că nu se poate cu dânsa si te insor, 
De ţi-ai aruncat asupră-i amorul ca un nebun 
Ş'apoi să-mi propui acuma cu ea să te şi cunun? | 
Te ţineam că eşti.cu minte, dar acum.to văz prea prost 
Şi la părerile 'mele de tot amăgit am fost. RE 
Lasă, acea nerozie ş'ascultă cuvântul meu, 
Să te'nsoţese după lege cu fata care zic cu. 
— Scumpul meu tată, el zise, ştiam. eu că nu "mi-o: dai 
Dar şi nici nu iau pe alta chiar în bucăţi să mă tai. 
Acest cuvânt pe 'mpăratul şi mai tare supărând 
Îl goni afari'ndată cu înăsprime zicând : 
— Fugi, piei, nu sta înainte”mi. tu fiu împotrivitor ! 
Şi spre a ta ruşinare pe frate-tiiu o si'nsor, - 

Jeşind el, chemă "npăratul pe feciorul mijlociu 
Şi începii cu blândeţe a-i vorbi. ca la un fiu, 
Zicând : — Fătul meu, ascultă să vezi de ce te-am chomat; 
Tu pe frate-tiiu cel mare foarte mult m'am supărat, 
Că "i-am propus să se 'nsoare, şi el ca un nevoiaş
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Începti simi facă necazuri, tocma ca un copilaş, 
Şi de accea.in locu-i pe tine te întâez, 
Voi să te'nsor mai "nainte ca pe cl să ruşinez 
Iacă ?mpăratul (cutare), imi scrie de fie-sa, 
Şi această încuscrire nu voesce a o lăsă, 
Fiind că se "'nvecineşte şi-l avem lângă hotar, 

" Fata, iar e înţeleaptă, şi frumoasă ca ea rar. 
Socotese dar că am cinste la cele ce îţi vorbesc, 
Şi'mi vei îinplini dorinţa cu ca, să te însoțesc, 
Fiul său ş'acesta iariş propunerea ascultând 
'Tot asemenea răspunse, .că:-— Nu mă însor, zicând : 
ŞI năsprindu- se "mpăratul îl întrebă; — Dar ce vrei? 
No să to'nsori nici odată ori alta-ţi place să iei? 
EI mai ocoli eu vorbe cugetul său ascunzând, 
Dar nevoindu-l să spuie zise şi cl răspunzând: 
— Dacă, iubitul meu tată, vrei si mă căsătoreşti, 
Insoţeşte-miă cu fata care în palat o cereşti, 
Când auzi împăratul că şi acest fecior iar, 
Cerând ca şi cel mai mare tot aceiaş fată chiar; 
— Nebun eşti, zise 'mpăratul, apoi ea ţi-o ca 'o so: 
Nu gândeşti că nu se poate cu dânsa să te însor? 
Lasă- ţi dorinţa neroadă, ascultă de sfatul meu. 
Şi te nsoteşte cu fata care. ţi- am ales-o eu. - 
— Mă iartă, el" zise, tată! că.am îndrăznit prea mult 
Dar nici iar să iau pe, alta, mort, tăiat nu te ascult, 

Aceste ale lui vorbe pe *mpăratul supărând 
Il izgoni dinainte-i, ocărându-l şi zicând: 
—, Semeţule, asta'ţi este respectabilul răspuns? 
La-atâta neruşinare şi 'ndrăsneală ai ajuns ? 
leşi ! ieşi mai curând afară! du-te, băga-te-aş în tun! 
Ia-to cu celalt de mână, că nici tu n'ai fost mai bun! 
Pentru neghiobia voastră şi eu cinstea vă ridie 
Și o stinsor mai înainte po cel de cât toţi mai mic, 

Ieşind ş'acesta afară necinstit şi ocărât, 
Chemi 'npăratul să vie celalt fiu numailecât. 
Şi viind tot-aşa iarăş şi către dânsul a zis, 
Cum că "n păratul cutare de încuscrire i-a scris, 
Și fraţii săi nu voiră să-l asculte nici «le cum, 
Zicând şi unul şi altul că nu so'nsoarăi d'acum, - 
Ci incai el să-l asculte şi p'acea fată so îa,. 
Că va trăi a viaţă prea fericită cu ca. 
Dar. câtă îi fu mirarea când auzi că şi el 
Nu 'voeşte să se'nsoare cu altă fată de fel ! 
Ci tot pe acea din casă, care ceilalţi o. cerea, 
Asupră-i s'amorezase şi după dânsa murea: , 
Şi, de ar fi crut acuma s'o dea la unul din ei, 
Dar cui s'o dea mai nainte, că o cerea câte-şi trei? 
Chibzuind dar împăratul cum ar putea folosi, . 

.
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In cele mai după urmă cu cuviință găsi | 
Ca să-i trimiţă prin “lume, st umble în depărtări, 

„Să-şi uite de acea fată, să vadă: şi alte ţări. 
„Şi aşa fătă zăbavă po câteşi trei fraţii chemă, 3 Ş Ş 
Cari viind toţi de faţă astfel cuvântu-şi urmă: 
— Eu dorii ca un părinte pe toţi. pe rând să vă'nsor, 
Să văz şi cu în viață'mi vreun nepot din fecior, 
Voi însă toţi din potrivi într'un gând v'aţi întâmplat 
Şi îmi ceruriiţi pe fata care o cresc în palat. 
Cum vedeţi, fata e una, în-trei nu pot să o fac, 
Cui să o dau mai înainte, şi po care să îinpac?! 
Trebueşte, prin urmare, numai unul să o ia, 
Şi în alt chip nu poci face hotărârea pentru ea. 

„De cât din voi fiecare câte un drum apucând 
Şi în trei părţi ale lumii tot d'odată. toţi “plecând 
Să umblaţi din ţară'n ţară şi din cetăţi în cetăţi,: 
Unde veţi vedea 'în toate osebito rarităţi, ” 
Căci tot locul din naturi are şi dar osebit, 
Un' cu une, ştalt cu alte bunătăţi empodobit, 
Din voi dară fiecare pe unde 'se va plimbă 
Or ce mai preţios lucru în vreo, parte va află, 
Care să nn se găsească în ținutul meu de fel, 
Şi care ca o minune mi-l va âduce cu el, 
Pe acela şi îndată cu fata-l voi însoţi, 
Şi cât imi va fi puterea îl voi şi îmbogăţi.” 

Do această hotărâre feciorii lui. auzind, 
Şi pe fată fiecare cu infocare iubind, 
Prea bucuroşi priimiră să facă acel voiaj, | | Liuară bani şi plecară cu un osebit curaj. aaa Fără să li. se mai pară că se va'ntâmplă_alttel : 
Sper fiecare ?n sine că va. luă fata el, 
Aşa feciorul cel mare către India luând 
Şi prin cetăţile toate plimbându-se şi. umblând, 
Văzi într'una din zile în piaţa unei cetăți 
Strigându-se la: vânzare vreo câteva bucăţi, 
Şi stând la acea 'nbulzeală şi el ca un privitor 
Aude strigând telalul la vânzare un covor,: 
Şi lumea care de care la acel glas îndrăzneţ 
Cu sute, cu mii “de galbeni înălță mereu la, preţ. . Auzind de suma mare “feciorul de împărat 
De o curiozitate pe-oarecine a: 'ntrebat : 
— De ce covorul acela la atât preţ a ajuns ? - Iar acel om Ia 'ntrebarea-i ; Dar au nu ştii ?- i-a răspuu Şi urmă zicând: — Covorul e vredaie şi de mai mult Cici nu e, cuim ţi se pare, numai pentru așternut 
Ci este un covor magic, sau descântat Şi vrăţit, Este cu solomonie, dacă vei fi auzit : 
Când vrei să mergi într'o parte şi vei şedea pe. covor, 

15,
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Cum zici : «Hai unde "mi-e gândul», ajungi îndată can zbor, 
Astfel pe el auzindu-l feciorul de împărat, 
De cât toţi mai cu asupra, preţul i-a adăogat, 
Şi căzând covorwmn parto-i numără banii pe loc, 

| Bucurându- -se în sine de un astfel de noroc, 

7 

Zicea: — Acuma ştiu bine că fata o s'o iau cu, 
Că' due un lucru ce nu e .în ţinutul tată-meu. 

Al doilea fecior iarăiş spre partea Chinei mergând, 
Şi-asemenea şi acesta prin multe cotăţi umblând, 
Vede şi el o oglindă, ce în strigări se vindea 
Şi chiar ca la o minune oamenii se grimădea. 
Se opreşte să privească. şi el ea ceilalţi de rând 
Şi auzind la preţ mare acea oglindă 'nălţând, 
Curios, cu nerăbdare, întrebă numai de cât 
Cum că, ce este pricina de este scumpt atât? 
Cel întrebat îi răspunse cu un deosebit tou: 
— E scumpă, fiind că este oglinda lui Solomon, , 
Carele cu "'nţelepeiune' lucruri mari a săvârşit, -- 
Câte n'a făcut natura mintea lui le-a născocit, - 
Din care şi până astăzi prin iume tot se giisesc, 
Precum! şi oglinda asta c'ar fi a lui o numesc, 
Fiind -că omul într'insa pe loc cum se va uită 
Poate vedea pe orcine, la el cum va cupetă. 
Auzind el, de odată de fată în-vând "i-a dat, 
Şi cum o văzi "n oglindă ochii când 'şi-a aruncat, 
Incepu să "'nalţe preţul, peste alţi adiogând 
Şi îi rămase asupră. mai- mult nimenea nedând. | 4 
S_oase şi numiri banii, se făcu pe ea stăpân 
Şi în tocul ei puind'o, o băgă la piept în sân,. 
Zicând: — Un astfel de lucru nici n'a văzut tată-meu 
Şi crez fără îndoială că o să iau fata eu. 

Al treilea fecior iarăş care de-odată plecă Ia 
Şi el cu acelaş cuget spre alte părţi apucă, 
Cetăți, sate şi oraşe în drumu-i întâmpinând, 
Prin nenumărate târguri umblând 'tot şi cercetând, 
Nu putu alt să găsească de cât iar la un mezat 
Vizu strigând de vânzare un măr fvarte minunat, : E 
Din care, la ori ce boală, mâncând pe om vindecă, 
Chiar şi din cumpăna morţii: sănătos îl. ridică, 
Preţul lui se înnălţase la mare sumă de mii, | 
Fiindcă lungea viaţa avea proa mulţi muşterii ; 
Feciorul de împărat însă că-l va luă el crezi 
Şi tot adăogând preţul asupra lui şi căzu, 
După ce. numără banii şi-l puse în buzunar, . , 
Zise: — Ştiu că acest lucru e în lume cel mai rar,: 
Care, 'socotesc, îndată tatăl meu cum l-o' vedea 
O să ia fata de mână şi mie.o să "mi-o «lea,
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“Deci, într'acest chip toţi fraţii câte ceva cumpărând, 
Şi fiecare pe faţă că o va luă crezând, | 
Au plecat si se întoarcă, şi aşa cum veneau ei 
La un oraş oarecare se'ntâlniră câteşi trei. 
ncepură să se'ntrebe despre unde au umbluţ 

Şi de prin acele locuri ce lucruri au cumpărat ? 
Spuseră, se liudară, lucrurile toţi scoțând 
Şi magica lor putere fiecare arătând. 
Când spuse cel cu oglinda, îi ziseră ceilalţi: — Poţi - 
Ca să ne araţi într'insa să vedem pe lată toţi? i 
— De ce nu, el le răspunse. Şi oglinda, deschizând 
Văd ţiindu-i lumânarea, pe pat de moarte zăcând. 
Atunci cel eu mărul zise: — Eu o scol cu leacul meu. 

„Cel cu covorul răspunse: — Şi în grabă vă -due, eu. 
Zicând aceasta îndată pe covor toţi cum s'au pus 
Ca săgeata într'o clipă la bolnavă au ajuns. . o . e ._” s Şi cum i-a atins de buze mărul cel vindecător 
A , . . Se sculă 'n grab' sănătoasă fata înaintea lor. » 

— Puteţi să'mi ghiciţi acuma, zise sluga citre ei, 
Cui a dat fata "mpăratul? cine-a luat-o din trei? 
Căci, mai întâi: cel cu mărul cu drept cuvânt o cerea, 
Că de nu-i da să o scoale, negreşit fata murea. 
Cel cu covorul cerând-o, că are drept iar zicea 
Că, or şi cum murea fata dacă el nu-i aducea. 
Şi cel cu oglinda iarăş zicea într'acelaş fel 
Cum că, ca să ia pe fată şi mai mult drept are el, 
Căci, de nu erâ oglinda-i sii o vază că zăcea: 
Niei covorul, ba nici mărul folos ei nu-i aducea. 

Pe când toţi îşi biitea capul şi în tot chipul gândea 
Din acei trei fraţi la care ei pe fată să o dea 
Riăspunse din şezătoare o faţă marc zicând: SI 
— Eu nu ştiu dintre ei cine mai mult drept o fi având; 
După părerea mea însă tot dreptul îl are'ca: 
Să-şi aleagă care-i place şi pe acela să-l ia. 
La- acest cuvânt al fetii: — Bravo! au zis câţi eră 
Şi "neepură norocită însoţire a-i ură. | . 
lar Stan, sluga, auzindu-i că o laudă pe ca, -- 
— Bună treabă ziu, le 'zise, cu: spui şaltul bravuri ia! 
Arendaşul zise: — Stane lasa bravuri îţi dem noi 
Şin locul teu dâche:i spune istoric inche doi. 
— Ca-unui stăpân, el zise, sânt dator 'să mă supui, 
Că la d'alde poveşti d'astea câte vreţi poci să vă spui, 
După ce zise aceașta, stând se gândi puţintel 
Şi aducându-și aminte începu să zică-astfel: .. 
— Ştiu şi. eu o ghicitoare tot ca a moş popi iar, 
O s'o spui, dar nu ştiu bine dacă este aşa chiar,
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GuciToAne 

Frate din tată, fiu nevesti mele, du-te spune 
'Tată-tău, ci a venit fiu-său, bărbatul 'nevestii lui. 

DESLEGARE | 

Un tânăr de vârstă crudă văzând că muma-i muri. 
Se-riizni ?n alte oraşe şi se şi căsători. : 
Apoi după scurtă vreme la vaste fiind luat 
Și trimis în bătălie ca fieşte-ce soldat. 
Unde prin încungiurare fiind de vrăjmaşi robit 
I-a venit nevestei veste că birbatu-i a perit. 
Ea acuma ce să facă ?.., Cum trăise mai nimie: . 
Era tânără în floare-i ca şi o fată, să zic. 
Se *ntâmplă atunci de vine un văduv străin la ca, 
Sosit din alte oraşe şi se mărită, îl ia, 
Făcând ş'un fecior cu dânsul şi când creseti măricel 
Scăpând atuncea soldatul s'a 'ntors la dânsa şi el. 
Dar până să intre 'n curte alţii colac i-a luat 
Ci nevasta-i de-atunci incă după alt s'a măritat, 
Incepi el să-i întrebe, ce fel de bărbat ţinea, . 
Cum i-e numele, porecla ?... Şi ei pe rând îi spunea, 
Pe când vorbeau ei acestea ieşi'n poartă un flăcău; 
Şi ei îi ziseră: — Iacă, ăsta este fiul său, 
Soldatul Inându-i seaina, după cele ce "i-a spus, 

* Capul tatălui său parcă îl vedea pe dânsul pus, 
Na mai avut îndoială, că, tatăl său neştiind, 
Chiar pe noru-sa luase, în acel oraş viind. 
Ş'atunci chemând pe flăcăal Ja mumă-sa "l-a trimis, 
Zicând : — «Frate din tată... şi c. l:» cum am zis... 
După ce se cunoscură prin acest al său cuvânt 
Că o amestecăturii do rudenie toţi sunt - _ 
În loc să se veselească că Sănătoşi -S'au văzut, 
Peste toţi amară jale tot d'o dată a ctizut, 
Că neîngăduind legea asemenea însoţiri 
A trebuit să se facă acum două despărțirii, 
A depărtat zic şi socru şi bărbat de casa ei, | 
Şi-a căzut nenorocirea d'odată pe câteşi trei. 
Pe urmă Dumnezeu ştie ce se va fi, mai urmat. 
Eu însă de o poveste cu aceasta am scăpat, 

| ” ARESDAȘUL 
Asta poveste prea mică, io am spus che mare voi Tot ca ala intii care am, spus pentru tine doi.. 

_ " SLuga 

Dar asta care am spus'o nicăiri.să n'o avem?
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— ” " ARENDAŞUL 

„ La asta pe deasupra diruiala s*o ținem.. 

SLuca 

Asta nu e dăroială, ci vinc ca un plocon, Bunioară când îţi vine cineva cu vr'un clapon, _Că dăruiala e'n urină, nu întâi, la început, 

ARENDAȘUL 

Azunge atuta vorba, ţe sa zici am prițeput. 

Sua: Aseultaţi dar: 
Imi povesti unul cum că ar fi lost 
In Constantinopol un om de :ncam prost, De-ăi de care creşte ca un copaci gros, Sucit în tulpină şi strâmb, nodoros, 
Netrecut prin şcoală ca şi un lemn clar 
Tăiat cu toporul, nedus la tâmplar. 
EI pe lângă alte multe neciopliri - Avea şi asuprăşi nai multe pociri. 
Să lăsăm că'n spate erâ cocoşat, 
Că nu e al firii lucrul întâmplat, 
Ci în celelalte : buze, nas, urechi, | 
Le avea 'n mărime ca dont perechi. 
1 vedeai in toate de fire greşit, 
Ca când laşi un lucru nedesăvârşit. 
De ştiinţă iarăş, după cum am zis, 
Ore pe răboaje el avea înscris. ' Dar însă cu banii carii se vestea 
Luă nevestică frumoasă ea stea. | Şi cu jaluzia-i dintr'al nunţii ceas . - O 'nchise să şează sus într'un - cafas, 
Că avea saraiuri ca tei mai bogaţi, 
Şi nu lăsă ?n ele nici de cum bărbaţi. Atât peste fire eră temător - 
In cât eră 'n vreme tot bănuitor, 

„Şi după ce oameni nu vrea ?n cas sa, Nici scotea “n plimbare pe nevasta sa, Nu cumva si vază vre un frumuşel 
Şi să-i alunece ochii după „el. 

Biata lui nevaştă petreci tăcând, 
Ca 'ntr'o puşcărie închisă şezând, Până când saiteaua în pat putrezi 
Şi "ndrăznind îi zise astfel într'o zi: 
— Ce o îi, bărbate, pentru Dumnezeu! Mult o să mai ţie aşa traiul meu? : Trei ani sunt îmi pare “le când ne-am luat 

-



O ŞEZĂTOARE LA ŢARĂ 

Şi la noi în cast om n?a mai intrat. 
N'ai tu vreo rudă, or vr'un cunoscut ? 
Că doar în pădure nu te-ai fi născut, 
Să-i aduci să vie de vorbă, să stăm, 

„Cu ei să petrecem, să ne ospătim, 
Cum vedeam părinţii adesea făcând. - 
Cu rude, prieteni mâncând, petrecând. 
Iar tu la plimbare cândva nu mă duci, 
Nici la noi în casă pe-alții nu aduci. 
Ziău ! iacă-ţi spui dreptul că -mi s'a urit 
Cu aşa viaţă Şi trai amărit, 
Și do îi tot astfel să mă pedepsesc, 
Mai. bine o moarte, decât să trăiese! 
Auzind bărbatul zicându-i astfel, 
Că'și plânge viaţa şi traiul cu el, 
Se gândi în sine şi se socoti, 
Despre care 'ndată un plan pregăti, 
Şi aşa în piaţă mergând înadins 
Fări prelungire doi amici 'şi-a prins, 
Intocmai ca dânsul strâmbi şi cocoşei, 
Precum şi la chipuri ca el frumuşei.' 
Şi fiind aceştia oameni scăpătaţi, 
Mergând pentru haine în grab' târgui, 
Anterii, giubele Vamândoi eroi, 
Insă din materii tot de acel fel, 
Şi-i îmbrăcă ?ntoemai asemeni cu el: 
Nu vrea cel să aibă ei schimbat ceva, 
Ca să. nu sarate mai țanţoşi cumva, 
Ci la fel cu dânsul fiind îmbrăcaţi 
Semănă la-toate ca trei gemeni fraţi. 
Şi după ce astfel frumos îi găti 
P'amândoi acasă la mast-i polti 
Şi'ntr'un loc lăsându-i acasă s'a dus 
Și nevesti sale de diinşii a'spus, - 
Zicându-i ei: — Dragă azi să te giiteşti, 
Că la: masa oaspeţi ai să priimeşti, . 
„Auzind nevasta acest al său glas 
“De mare mirare coprins'a rtmas, 
Şi lui toporul să 'cresteze”n prag, . 
Că-i aduce oaspeţi soțul ci cel drag, 
Deci cu. bucurie orânduind -ea 
Cele pentru masă câte trebuii, 
Iată căţeluşul în curte lătră, 
Şi el cu doi oaspeţi în curte întră, - 
De ceiace vede. mirarea o ia ” 
Şi ca o nălucă o închipuiă. 
li părea-că ochii ei poate 8 'nşel 
Po trei inşi si vază la toate 'ntrun fel 
Dar dacă intrară în casă-i văzi
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Şi a fi aevea atuncea crezi. 
Acest plan pros t însă şi prea nătăriu, 
O scârbi asupra-i pe ea şi mai rău, 
O făcu să-i pară că în râs.o in 
Şi cum că işi b 
Atât o mâhnise 
Cât i se pusese 
Şi de şi în viaţă-i ea până acum 

ate astfel joc de ca. 
ăst lucru nerod, .. _ 
în gât ca un nod, 

a 

In gând.n'avusese pas rău nici de cum, - Ci'şi iubea consortul pe cât se pute, 
II cinstea ca înger. şi îl socotcă,..! . » Spusele-i cusururi ca nu le vede 

“ Puncă în zicală temei, şi credcă, 
Adică: — Bărbatul nu stă în frumos, Car fi de cât dracul ceva mai chipos. 
Dar văzând această urmare d'acum 
Hotări si plece 
Aşa împreună a 

şi ea pe alt drum. 
tunci ospiitând, n Cum şi după masă de vorbă şezând, 

Când avu Dărbatu-i treabă a ieşi 
Ceva pe afară de a săvârşi, 
Ea trimise "dată, slujnica zicând: 
— Du-te l'acel 
Că, când se va 

oaspot, spune mai. curând 
duce stăpânu-ţi cu "oa După prânz în piaţă la cafea toţi trei, * El să so întoarcă să vie aici $ „Că voesce a-i spune o taină, să zici. 

Dupi ce se dus 

=. 

8 slujnica la el-i: , Şi cum o învățase şopti mcetinet, 
Când s'a'ntors.i 
— I-am spus, îi r 

i zise: — Teânşeşi să i spui? 
ispunse. O'ntrebii: — Dar cui? - — La acel din dreapta, la care "mi-ai zis. — Dar, proasto, 

Du-te spune ălui dincolo de el. 
Şi mergând îi 2 

la dânsul eu nu to-am trimis 

ise şi lui tot la fel. Sosind şi. bărbatul p'amândoi îi. ia "Şi cu dânşii me 
Acolo 'mpreună 

. ? 

i mbulzeală m 
Se strecură unu 

rge drept la cafenea, 
şozând, povestind, 
ultă de oameni fiind, 
| gafariă ieşi, 

a când vre-o troabi vrea a săvârşi, Ă Și plecând se duse unde l-a poftit,. .. La -femoia cărui 
Carele în casă î 

bine i-a voit, 
n grab” cum veni 

Cu celalt în urmi-i se şi pomeni, 
Acum ce să facă a nu se vedea 
Ş'aceasta ?ntre dânşii de gol. să se dei, ! Cel dintâi se bacă aci "mtr'un dulap, D (Negândind că'şi face peire de cap),
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Al doilea iarăş cum intră şi el 
Cără să mai şază pe scaun de fel, 
lacă şi birbatu-i vine în acel ecas 
Văzându-so Singur în cazin rămas, : - 
Nevasta văzându-l în grab alergă 
Şi p'acesta iarăş în ladă-l bigă, 
Bărbatul ei însă în casă intrând 
Şi d'alde acestea fără să-i dea ?n gând, 
Şade şi îşi umple un ciubuc să .bea, 
Poruncind să i facă încă ş'o calea, 
Apoi cu încetul trăgând şi sorbind . 
Cu necaz în sine zicea el gândind: 
— Vezi ce îmi făcură acei «doi mişei! 
Mă pui să'mi vărs punga, st-i îmbrace pe ei, 
Le gătese bucate ca să-i ospătez 
Şi cu băutură îi îndestulez, 
lar ci mă lăsară prin taină fugind. 
Nedându-mi de ştire şi nomulțumind ! 
Iar şi eu găsindu-i ştiu ce să lo.fac, 
O s'apuc indată şi o si-i desbrac 
Şi acele haine le-oi purtă tot cu, 
Ci după eroială vin pe trupul meu. 
Gândind el acestea se sculă, plecă 
Şi drumul spre piaţă iarăş apucă, 
Ca să vază oare nu-i va întâlni 

“Şi despre purtare a le mulţumi ?.. 
Dar neintâlnindu-i, intr”n cafenea, i 
Să'şi uite necazul care-l cătrănca. - 

Nevasta-i văzându-l de acasi dus 
Alergă indată .lasă-l in dulap pus, 
Deschizând îl vede mort înibuşit, 

-Cu spaimă la ladă în grab” a piişitue 
Ridicând capacul se uită la el, 
Vede că murise năbuşit acel. 
Stând în loc: uimită se tot chibzui 
Cu doi morţi în casă ce să facă ea? 
În cca după urmă îi veni în gând 
Şi-a trimis pe roabă ea cât mai curând 
S'alerge saduci un hamal cu sSac,, 
Şi fără zăbavă veni c'un sărac, - 
Îl chemă în casă, îi spuse zicând: 
— Azi cu întâmplare în casă gezând, 
Vind fără “veste ist neruşinat 

săli asupră mi beat: înverşunat, 
Şi vrând să mă apăr, cum l-am îmbrâncit, 
S'a izbit cu capul şi 'ndată a murit. 
De-acoia :cu sacul te-am chsmat să vii, 
Să-l arunci în mare, dar tainic să fii,
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Că imi este teamă şi ruşine chiar 
Asta să se afle do vre un flecar 
Să mă aibă 'n gură şa mă cleveti 
Safle stăpânirea şa mă necinsti, E 
Du-te, du-l în grabă şi vin siţi plătesc, 
Uite îl am gata: un împărătesc, 

„ÎL luă hamalul, în sac îl băgă 
Şi drept către mare cu el alergă, . 
II aruncă "'ndată şi Sa ?ntors la ea 
Pentru osteneală banii vrând să'şi ia - N Dar el pân” să vie, ea pe” cellalt mort, 
Cum eră întoemai la chip şi la port. 

n mijlocul casii târâş l-a adus, 
Şi suind hamalul treptele in sus, . 

i ieşi - nainte şi 'mcept la el: 
— Aşa *'mi făcuşi treaba?.. Vise el: — Ce fel?” — Apoi uite: mortul, ii răspunse ea, 
Acei curând sacul şi d'aci îl ia. 
Bietul om, săracul, ca unul ce-a fost 
Uşurel la minte şi cu totul prost, 
De ceea ce vede sta şi flueră, 
Crezând că chiar :nortul ce l-a dus era, 
Şi se miră 'n sine ca. cum şi ce fel 
Sa "tors mortu 'm casă 'nainte de el: 
Aşa silit fuse bietul om sărace o 
Şi-apueând îndată îl băgă în sac 
II luă "n spinare, in fugă plecă, 
Îl duse la mare şi il aruncă, 
Şi "napoi “dând fuga plata sa să'şi ia... 
Mult îi era teamă că iar va "nviă, 
Şi cu grije mare pe când: se ducea A se uită 'n urmă-i sc tot întorcea, Când tocmai la poartă hamalul veni, 
Şi din prag în curte picioru'şi porni 
Uitându-se în urmă-i .văzii că veneă 

"Bărbatul femeci de la cafenea. — Socotind că este iarăşi acel mort. 
Având trupul, chipul şi totul sin port, -. Incepi să-i facă cu o mânii semn: 
Şi 'n cealalti mână pregătind un lemu,--: li zicea: — Măi frate! stăi nu fii mişel, Până simi iau plata "ngăduie niţel, a Şei veni atuncea după ce mă duc... : li zicea el multe, dar lui nu-i păsă, 
Ci intră în- curte ca la casa sa, 
Neștiind că 'n casă 3'a făcut omor, 
Gândea că hamalul e un cerşetor.
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„Dar-hamalul care eră .necăjit, 
- Ca turbat asupră-i po loc-a sărit 

„- Şi "neepu să-i care cu lemnul din mâini, a 
„Dând chiar ca hengherii când “omoară câini. 
Auzind novasta începu a ţipă, îi. DL 

2% Dar surda! de moarte nu-l putu scăpă, .  -. 
"2 Că.hamalul gura-i nici.n'o ascultă. Pi 

„Ci da tot întruna şi nu se uită. "i 
, După ce-l ucise şi-l Jisă întins, po | 

fise” către dânsa de necaz: cuprins : e 
— Acum trebaieşte simi. dai. indoit, ! 
Că, 'uită-te numai: cum am 'ostenit, 

"EL n'a fost mort bine, ci am tăbărit .. 
„Eu, uite, acuma, de l-am oinorit,  - | 

'Sărmana nevastă de alt necaz dând, . 
“Care nici odată nu i-a. dat prin gând, 
Se ."ntoarse în casă şi oltând plângeă,. : 
Sta ?n nedomirire, mâinele 'şi frângeă, 
Cum şi ce si facă, în casă să-leia + 

„Şi ca lumea toată să-l îngroape ca? - 
Dar sute de gânduri voia-i apăsa __ 

"Că, eum se dea veste “pentru: moartea sa? 
Ce, să zică lumii când o va 'ntrebă, 
Neputând în altfel vorba-a-şi schimbi; 
„Nu putea să zică «dambla i-a căzut», 

- Vedea că nu este cuvânt de crezut. 
„.. Că'm fruntea şi ?n capu-i sta tot.lovituri,. . , „Se vedea şi ?n faţi-i de lemn dătături. 

Şi putea 'n nevoe lesne a cădea,, 
Ci eră pe faţă toate si se dea. PD . Neputând să facă de frică altfel . . A a Gândi să-l-arunce 'n mare şi pe el. 

* Aşa se preface că altul n'a fost, | 
Și poruncind zise hamalului prost: . 

"-— Du-te. dar şacuma cu el unde şiii „. -  acă, n'aţi şi plata, ca si numai vii. - 
. . .. 

Stan, aici povestea o mai precurmă 
Şi despre lungirea-i cu vântu-şi urmă : 
— Pân'aci povestea a fost co a fost 

-* Nefind atâta, am spus'o şi prost, 
Dar acu "nainte să o ascultați, 
Să staţi şi să râdeţi şi să vă miraţi, 
Să vedeţi cu mortul ce s'a întâmplat N 
Ce-a mai piiţit şice s'a urmat! 

Anton Pann. Vol. 1 i , a : 19
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Cu atâta nerăbdare stând aşteaptă toţi pe Stan Incât pân' să reinceapă, zăbava le părea an,- Vrând sSauză sfârşitul basmului pân'aci' spus. | Ce s'a întâmplat, 'să Vază, mortului de haâmal dus, După ce puţintel însă stătii -el şi se gândi, ÎN " Tuşi, işi drese iar glasul şi povestea “Şi înădi a | „Zicând : ;— Luând dară hamalul pe mortul acei femei : "Care gândei el că este numai.unul, iar nu trei, „Mergeâ.pe drum ducând sacul şi ?ntru sine se gândea: PI «Acum cum “e seara! bine. ŞI nu se poate vedcă, - - Poci la uşa unei cârciumi: să: stau afară din prag . » Şi să cer de osteneală un pâhar de vin să trag, "De n'aşi fi cu beleaua 'n spate puteam la mult să mi ?ncure,- „Că pân” m'oi' duce şi 'ntoaree. toţi cârciumarii se cule». “ Deei el până 'să ajungă la cârciuma care boa, „ Unde îi plăceă lui vinul şi pentru el.tot robea, Ia Prăvălia- se 'nchisese, lumânarea s'a fost stins, . 0 i, Şi el. dacă. biti "n uşe şi cu o mână a 'mpins,: în A început să şi striăo::— Deschide, mii cârciumar, Şi dă-mi aicea la uşe măcar numai un pahar; - Dă-mi curând că 'mor de sete, deschide zic. nu mai sta,: -" Că dai de belea cu inine, mor aici la uşa ta! | a Cârciumarul însă care “păzeă al instrucției las. ae „Ca pei uşa să deschiză' târziu po, la acest ceas,. Pe când strigă, auzindu-l, în odaia sa şedei,. P Se: făceâ surd în tăcere; vrun răspuns fără să-i dea, Dar hamalul, stând la.uşe fără a se stâmpără _- - „Cu câte îi vencă la gură îl ocără.şi 'njură, In cele mai de pre urină cârciumarul necăjit “Pierde. răbdarea, deschide, iese la: uşe "ndârjit, Şi cu un ciomag porneşte în spinare a-i cără, Pără să ştie că bate păl din sac care eră... : Şi 'nchizând îndată uşa în odaia lui s'a tras, -lar hamalul 'cade'n pragu-i scoțând un amorţit glas : — Aoleo !- mor măiculiţi! Cârciumarul m'ă ucis! „Şi după aceste vorbe alt; nirhica n'a mai zis, . De cât scoțând din sac mortul aci ?n prâg i.l-a lungit Şi 'ngrab la picior luând-o, la casa lui a fugit. n * Cârciumarul dup'aceasta culcându-se, adormi, Se gândea cuprins de frică ceva a:nu pătimi, Zicând: — Săracul do mine! făcui destul. de urit, - Cum am dat prin întunerie poate că l-am omorît! Şi mâine iacă veleaua, în vre-0' nevoie. încap , De nu os poci viaţa cu toată starea să-mi scap!” Parcă îl aduse naiba, măcar cine ar i fost, -. Nu se cădea 'într'atâta cun beţiv: si mă port prost. - In cugetele acestea, aflându-se turburat, -. Da Se'ntorcca şi-i. zicea iarăş-un alt gând. astâmpărat: «Omule dormi, odihneşte, nu fii nebun intratât,_
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EI fugi speriat de tine, iar. nu -că l-ai omorât: : Se poate omul să inoariă aşa "ntr'o clipă do câas,! Din trei lovituri să cază Şi să nu mai scoată glas ?! "Pe când el gândea 'aceasta, fiind înarte ostenit, II fură somnul îndati şi nu s'a mai: pomenit, : Şi tocmai “cam despre ziuă deşteptânlu-se,. tuşi Şi viindu-i ca să-şi facă -obiceiul: Său, ieşi. ”.. Deschizând la pod să meargă cu ochi cârpiţi. somnoros, “Do mort se "mpiedică 'n uşe prin întunericul gros; Și în pod “peste cap cade de-a berbeleacu mergând, . Îşi beleşte iruntea, nasul, toema?n mijloc ajungând, Spăimântat de jos se scoală văitându:se de. dureri, Şi aminte îşi aduce de toate a celei sori ; | Se uită, vede pe pragu-i un om mort ţeapăn lungit . Şi, crede cum că el însuşi l-a omorît negreşit ! : “Tremură, cuprins de frică; coraj să-şi dea se silăa Şi so gândeste acuma cum să scape -de belea, Aşa în vecinătate-i fiind şi un măcelar, 
Pe care avea el pizmă că venea. 'n cârciumăii rar, Apucă, târăşte mortul, cu greutate, cu chin, 
II duce. tocmai la uşa aceluia biet: creştin, m. Il ridică în picioare, cum tra înțepenit „- Şi rezimându-l de uşe-i cât-imai curând a fugit, - Măcelarul iar de noapte s'a sculat, s'a îmbrăcat,” Şi-a luat toporu'n mână şi la scaun a plecat. 
Dar cum deschise șă iasă, mortul se porni niţel, 
Ca când vrea să ro n casă-i, inpingându-l şi pe el. ". Măcelarul mai îngrabă socotind că o vr'un hoţ” Care nu ?'ntrebuinţează de cât astfel de negoţ. -. Vrând de el să'se ferească, toporul. îşi intremă, | „Incepi prin întunerec a da şa strigi: — Mă! mă! Dar mortul, ce să-l auză? „.Căzi jos şi. se lungi, Iară el că-l. omori însuşi a eredo se amăgi. 
Spăimântat şi el de. frică-să nu cază în nevoi, Vede ci trece indată p'aici un car cu doi boi, "Carele de greutate şi. de neunș scârţâia .: 
Şi omul'de mână boii şedea: 'n car .şi moţiiia, 

„Carele se întâmplase să fie un biet! pescar, 
Co “ieşea div târg afară de noapte cu: peşte m car. Măcelarul cel puternic şi. în mâui feapăn, vârtos, . Ia pe mort şi îl aruncă în spate-i cu faţa'n jos. - Pescarul mergând cu dânsul, de ziuă sta luminat, Tocmai din oraş afară când eră lângă un sat... 
dci coborând din caru-i deto un hăis! cea! la boi, - Şi ocoli "mprejtr carul, să se uite înapoi, 
Cum văzi pe mort, îndată, gândi că e un; hoţ chiar “Care pe drum se urcase să-i fure peşte din car 
Şi'ncepti la el să strige: — Fugi mă! mauzi dă-te jos! „- Şi văzând că nu ascultă, îl lovi cu un lemn &ros, 

- - a
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“Apoi. uitându-se 'm faţa mortului! posomorit, 
Crezi fără îndoială că chiar el-l-a vinorit, 
Şi se miră ce să facă ?... unde să-l ducă acum? 
"Premură, îi eră frică să-l. arunce acin drum, . 
Ca nu în urmă-isă treacă. cumva vreun călător. 
Şi văzând, să-l bănuiască pe el de omorâtor,. 
Ci mai merse înainte pân'la nişte arături 

- Unde pe un lup plugarii îl goneau cu strigături, 
Și îşi lăsase merindea lângă un „drum sub un-pom - „ Fără.să stea lângă dânsa so păzească vreun om. 

“El oprind, ia mortu 'ndată, îl pune lângă pom jos! 
Ii ridică şi-l propteşte, făcând să șadă frumos. , 
Pune merindea 'nainte-i -şi-o lingură: "n -mâna sa, 
Potrivind ea când minâncă;. fără ceva, a-i păsa, : 
Şi cât mai ingrabă pleacă ca să lugii. d'acolea,, 
Până nu sosesc plugarii, — să se scape -du belea: 
“După co plecă pescarul, vin şi plugarii la- pom, 
Cari încă de departe aruncând ochii. la om, | 
„Văd merindea înainte-i şi el parcă sta "mâncând, - 
De ei fără să-i mai pese, nici ochii la ei întorcând, - 
Ti, de om rău socotindu-l, cu temere; toţi -au stat 
Şi 'ncepură să-l goneascii, strivându-i din depărtat. 
Apoi văzând că tot. şade nesfiindu-se de ei 
Luă şi azvârli unul asupra-i c'un retevei, 
Şi toemai în cap lovindu-l. la pământ l-a doborit, 
Care. văzând toți cre2ură că chiar ei l-a omorit. . 

» Acuma do altă frică şi de spaimă s'au cuprins 
Mirându-se ce să facă cu mortul ce sta întins? 
Stând aşa 'n nedumerire jacă văd trecând un om 
Călare, şun mânz în urmici şi'n' mână cu un chilom.. 
îi se scoal' cât mai în grabă, acel: cârliinaş oprese 

Şi de curmeziş pe mortul în spatele-i indoiesc. 
Apoi dându-i drumu "'ndată, şi ei pe fugă so duc, 
So depărtează prin tarini şi. de muncă se apuc. 
Mânzul, abia ducând mortul, şi depărtat rămâind 
Dete o rinchezătură după muma sa strigând. 

„Atunci se 'ntoarce 'şi omul inapoi a se uita |: 
„Şi văzând mortul pe mânzu-i, de om viu îl socotea, 

„ Incepi la el să strige: —. Dă-te jes, mă, nebun eşti! 
„Ce "mi-ai încălecat mânzu să-l stiici şi să ni-l speteşti ? 
Şi văzând că de;strigarea-i nu se spăimântă de ]oe, i 
Işi pregăteşte kilomul, ze 'ntoarce necăjit foc, 

"Ji dete în cap, vreo două, mortul după mânz 'căză, 
"Şi ?ntins la pământ. văzându-l, că-l omori el crezu, 

„* Ce să facă !.. Stă se miră, speriat c?a fiicut omor, 
Tot se uită .să nu treacă să-l vază vre-un călător, | 
Că aşa e orşicare când face vreun picat: . 
De frică cumpătu /şi pierde, ştiindu-se vinovat, 
Mai vârtos acela care fără a-i veni prin gând - 

a
.
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I se întâmplă de face din greşeală riu nevrând, | Cugetele lui îndată pravila de faţă-i -pun i e: “Şi pârători pentru vina-i parcă aleargă şi-l spun. 
Care de spaimă, de frică, stând ca de trăznet lovit, Se miră cum să ascunzi răul ce I-a, săvârşit ? 
Asemenea şi acesta, văzând c'a făcut omor, . + 

""L se păru de odată 'că 'n capu-i a căzut nor; 
I-a coprins ochii,. vederea, faţa i-a posomorit | Şi nu cunosc pe mortul că e'de mult omorit. . Pe -Şi descălecând indată cu funie i-legă. o: 
Şi pe calul său târându-l într'o luntre îl băgă, , 

- Care. se afla ?n marginea a uduia eleşteu, : . a Il propti în ea să şazi ca când ar fi fost. un- viu, Pa „» dei fiind ş'o lopată în mâini.s'o ţiă l-a pus a Şi: ca- când sta sto 'mâie: lăsându-l îngrab sa dus, 
Peste puţin: iacă vine cu puşca un. vânător 

„= Pe eleşteu să. găsească vre un vânat zburător; „„. 7 Vede pe omul în luntre'stând ca viu în: zisul fel'. - Şi în rogoz nişte rațe sălbatice în drept cl, aaa „Strigând la el vânătorul : — Fagi, omule, de-acolea. - Fugi că o să slobod puşca şi-o să mă dai de belea! 
Rațele auzind glasu-i şi sburând toate din loc, 
EL luând o zburătură, azvârle tecăjit foc, 
Şi cum îl loveşte 'ndată îl culcă numai de cât. , : Care văzându-l şi crede cum că el l-a omorât, De A Se sperie, 'ncromeneşte, stă, se uită imprejur, 
Intocmai cum se fereşte când face riul vrun fur, -  Nâavând alt ce. să facă, după ce se socoti, - -: | A îmbrâncit c'un' lemn luntrea la mai adâuc a pluti, „ŞI fugi cât mai îngrabă, lăsându-se de. vânat, 
Cu totul mustrat de cuget c'a făcut mare păcat. 
După dânsul: vin- pescarii, căutând luntrea să'şi ia, a "O văd dusă toema ?n mijloc şi un om dormind în ea. . -;: "Incep toţi din guri să-i strige 2 A! mă! m'auzi! cine eşti? Ce mi te-ai culcat în luntre, alt loc să dorini nu găseşti? * Stris?, mai strig” încă o dată şi văzând că nu-l deştept, —.Da o beat mă; or surd; zise din ei cel mai înţelept, Şi-o să strigaţi până mâine fără să-l mai deşteptaţi, i luaţi lemne or petre şi într'insul, aruncaţi. | 
“Tocmai după cum-el zise, indaţă cu toţi. făcând, - - “Cu cărămizi şi cu pietre pe cel din luntre "nproşeând, — Staţi mă!'zise din ei unul, nu e surd. şi esto beat, "Imi pare că-l omorâriim şi tot nu l-am deşteptat; IE 'Ci să fugim mai în grabă şi în luntre să-l lăsăm, 
Cineva să nu no vază. că toţi de nevoie dim. 
Fugind ci şi lăsând luntrea în voia ei a 'notă. 

-* Aiunse toemai la, moară mai "nainte de-a "moptă,. a Şi intrând în scocul morii, apa: cui îl repezi 
„Se "nţepeni..pe-sub roată şi troznind se auzi : 
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„" Sacul stând legat la gură întrun deosebit fel 

Pi 

Tes« morarul îndată, se uiti, stă fluerând; Apoi abia scoțând 'luntrea -şi om într'insa vizând, Crezu că el'mânând luntrea, apa furându-l l-a tras , Și-l omori roata morii belindu-i obraz şi nas, Il coprinse groază.. frică, vre un-rău a nu păți; Do vre-o pâră nedreaptă a se învinovăţi,. e "Si precum se înoptase şi 'mcepuse a plouă, . -. Cât mai curînd din acel loe îngriji de a-l luă, Care şi ?n sat. la coteţul unui sătean alergii "Şi ca când ar fură păsări, pe mort cn capul băgă. "Săteanul cam către ziuă în bititură ieşind Şi shemuit la coteţu-i pe oare cine zărind, „Incepi la el cu gura şi cu un lemn se 'ntremă, Mergând spre el şi Strigându-i :.— Ce faci tu, acolo, mă? „Şi văzânduil că tot şade,. şi 'ntuneric cum eră, .. Cu necaz mare, orbeşte,- se porneşte a-i cără;. Giăini, cucoşi so speziară, se Anprăştiari ?n coteţ. - Şi văzând el că nu fuge, ci încă stă tot semeţ, Il apucă de picioare, îl trage! numai: decât, Di -, Şi văzându-l că nu - mişcă, crezi că l-a: omorât; ... Cu frică. stând şi privindu-l. începi a se gândi Ce să facă să-l ascunză spre a nu'se' dovedi ?... “Se temea să nu se spuie de cineva la zapeiu . Şi "'ngrabi, într'un sac băgându-l, îl aruncă ?n eleşteu. Dimineaţa: vin pescarii, cari Seara l-a lăsat, . " Caut' luntrea, o văd goală ş'au sândit “a înviat, Că, precum am zis, moraru „ de frică tot tiinuind, "Duse luntrea' iar la locu-i, şi s'a dus îngrab fugind, : *-. Pescarii dar dând cu, plasa, şi să scoață tot, trăgând, Văzând că este grea foarte s'a bucurat, toţi râzând Socotind c'au prins în plasă. tot cât cra "n acel lac: „ Dar când traseră afară vizu "m loc de peşte-un sac, 

Ei gândind că e avere Sau niscaiva bani în el: — Staţi, ziseră fiecare, nu cumva să-l dezlegiim, Ci la zapeiu noi-st mergem mai întâi ştire să dăm, Să fie şi el de faţă, să nu ne 'nvinovăţim, Că am găsit lucru 'mare şi vreun rău să păţim, Ci numai între noi, poate, cumva nu ne împăcăim Ş'o să ne pârască alţii, auzind că ne certăm. - - Ei bine, aşa să facă, s'a ?nvoit ştire să dea, Dar cine acum să meargă ? — că "ntre ci nu se 'ncredea. „Se temea fieşte care că "n lipsa-i vor dezlegă,. Şi luând ceva dintrinsul iar la loc îl “vor legă, Ci cu toţii împreună cerea a se repezi, - — Prea bine, 'dar, zise unul, sacul cine-l va păzi? 1 — Să-l ascundem, zise altul, uite acolo, vedeţi ?: Şi ducându-l îl băgariă în băltii prin scaeţi. Ă Deci plecând 'toţi să” se ducă împreună la zapciu, 

pa
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2 Cârciuma ?n drâm fiind pusă, se "'ncurcară de rachiu, „Şi bând toţi de bucurie că au găsit chilipir, -. ÎI Pân” la vremea împărţirei scoteau" mereu din ehimir, d Zapciul fiind. departe, cu'şederea în alt sat, . > "N'au mai putut:să se ducă, după ce Sau îmbătat, . ia "A doua zi dimineaţă aminte cum “şi-au adus, -. ! " Sau dus şi cu amănuntul de sacul găsit au spus, - ae „ Zapeiul, de bucurie că o să-i iasă colac, -.. e ” „Luând slujitori: se duse -să vază co o în sac, |. Când acolo, ce si vază 2. Un mort. &hemuit băgat Cu semne de lovitură şi ?n felul stiu imbrăcat!. -. Pescarii încremeniră, surile li s'a "neleştat, - Cunoscând p'acela care în luntre l-au fost; lăsat, : „Dar zapciul ştiind seama, ucideriia dovedi, - Nu-i trebui vreme lungă aceasta: a se sândi,: "Ci strigând dete îndatii- poruncă la slujitori : “- „Ca mai întâi pe pescarii să-i bage'la inchisori, - Apoi ducând şi' pe mortul. într'al satului burie. -. Chemă 'să vie să-l vază “toţi din sat mare cu mic, Puindu-se hotiirârea. ca să. spuie negreşit Omorul acesta cine dintr'inşii l-a săvârşit? . - — Că n'a avut alt de unde să-l arunce'n cleșteu, Omorâtorii 's de faţă, cu-mă uit la ei! şi-i ştiu, «* Dar de cât s*0 iau cu ritul Şi să ?ncep a chinui | Mai bine s%&'mi spuie singuri de cât a se tăinui, Vă dau soroe până mâine, să mă "nţelegeţi cui drag, C'apoi de nu, fiti milă tot satul în ocnă-l bag. Pe mortul, cum 'povestirăm îl cunoşteau cei din sat. Că mai toţi îl omorâse, şi toţi l-au fost lepădat, Intre ei era pescarul care l-a scos din oraş, -p dci erâu şi plugarii ce L:au pus po cârlănaș, Vânătorul şi el iarăşi, şi cel cu chilomul sta, De cât numai unul p'altul cam încurcat se ştia Şi fiecare asupră'şi putea omorul să-l ia, : Pentru eare 'ntr'acea noapte toţi în parte'şi chibzuind, Şi de. arija judecății nici de cum neodihnind, . Au găsit de cuviinţă şi ?n sineşi au hotăriţ - Ca să 'spuie fiecare în ce chip l-a omorit,. Aşa incă de cu seară Ja zapeiu unul mergând Ci l-a omorit îi spuse, dar cu 'ntâmplare, nevrând. Abia isprăvi acesta, veni altul; şi eliar Spuse cum că 'din greşeală l-a omorit; însuşi chiar, După dânsul ş'altul, şaltul câte unul s'a închis - - Şi ?n taină către zapciul a .spus că el l-a ucis, .. Apoi veni şi morarul, şi "ncepii a'se jeli;. . -. 
— Boierule şi cucoane, to rog a to milui, Că mortul acesta. roata morii mi-a stricat, Şi astăzi e donii zile de-când stă din măcinat. _ EI, neghiobul, cum se vede în luntre, n'a mai fost pus 

. , . 
 



296 | - ANTON PANN 
  

Şi neştiind să o mâie peste cap în 'scoc s'a duş, : 
Luntrea intrând pe sub roată "mi-o rupse, "mi-o prăpădi, - 
Şi eu am tăcut de frică spre a nu se dovedi, , . 
Ca nu cumva de vr'o pâră să mă învinovăţese,. 
Toată nopticica singur m'a, făcut să mă căznesc, | 

" Pân l-am scos pe el şi'luntrea, a fost vai de capul meu! : 
-Mă-dor! şalele ş'acuma ardicând atâta greu; 
Luntrea o dusei la locu-i, dar mortul ce l-am lăsat. . 

. 

. Până să viu îînviase,. şi-l. văzui mergând spre „sat. 
Zapeiul privind la dânsul şi spusele-i 'ascultând 
I se părea toate vis, nimica nenţelegând 
„Căci pân'aci îi spusese ceilalţi săteni hotărit! | 

"Că: într'o zi fiecare osebit l-a omorit. a 
Neputându-se pricepe sta în loc. nedamirit 
Şi mai îi venea să crează că toţi au încbunit, . 
Aci unii omorându-l, aci alţi făcându-l viu, 

„Apoi iur altu-l omoară şi-l aruncă 'n eleşteu, | 
„Nu putea să hotărască nimic despre acest mort,. 
Ci trimise mai în grabă către ispravnie raport: 
Care -fără 'de zăbavă s'a ropezit a-l vedea, - | 
Ca să ştie despre ce fel de raport şi el să dea: 
Şi .puind Ja. cercetare de al doilea pe toți, " 
Ascultându-i 'zicea'n sineşi: — Alege acum de poţi ! 
In sfârşit ci şi pe mortul l-au găsit de vinovat  - 
Că dup'atâtea omoruri, de rău tot nu s'a lăsat. 
Şi pe săteni aşa iarăşi, că.de co nu l-au prins viu: 
Să-l lege, să-l puie ?n lanţuri şi să-l ducă-la zapeiu?" 

„Pe săteni dar pentru vină la 'nchisori i-a judecat, 
“Tar pe mortul de o cracă, ca pe-nn hoţ l-a spânzurat: 

. 

Isprăvindu'şi Stan povestea, au zis din ascultători: 
—- Sărmanul! Il omorâră mai de unsprezece ori! ; 
lar moş Neagu îi: răspunse: — Ast mort cu sătenii tăi, 
“Este ca il de mâncase o grămadă de bătăi, 
Pentru care, mai ?nainte de-a 'ncepe să povestesc 
„Cer ca să'mi daţi iertăciune undeva dacă greşesc. 7 
După ce zise aceasta, moş Neagu se pregăti, 
Tuşi. îşi drese gâtlejul şi ncepu a povesti. 

POVESTEA LUI MOŞ NEAGU. 

Un nerod se deprinseşe încă de când era mic . * - 
Pe.undo umblă să zici tot: «nimie, nimic, nimic.» 
Aşa el, din întâmplare, pe lingă un râu trecând . 
Şi pe câţiva vânând peşte cu undiţile văzând 
Se opri ca să privească la cele ce' ci făcoa a 
Şi gura-i fiind deprinsă, tot: «nimic, nimie», zicea. - 
Fi în astfel auzindu-l pe dânsul. se necăjesc 
Şi cu 'njurături îndată câteva palmo-i cârpesc.
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- Cu părinţi, cu fraţi,- cu rude, cu copiii mai vârtos. 
— Prea bine, nerodul zise, aşa voi zice d'acum. 

Zicând : — Dei ce lo urează ca să nu prinză nimic ? 
Iar cl-se văită 'ntrebându-i: — Apoi cuur vreţi dar să zic? 

„ Nerodule, zise unul, să ştii, nu fii nătărău, 
Ca nimica totdeauna este o vorbă de riu, 
Ci de. vrei d'acu 'nainte palme şi pumni să nu iei 

Să zici: — Dă, ajută Doamne, să văz câte 'doi şi trei. 
— Bogdaproste, el răspunse, lăşaţi că am învăţat. 
Şi mergând ceva "nainte întâlni pe drum în sat 
„Un mort ducându-l la groapă ; el zise privind la ci: 
— Alai dă şi ajută, Doamne, să văz câte doi şi trei! 
Sare şi-l ia. "de păr unul,-zicându-i: — şa cobeşti ? 
Iar el ţipă întrebându-l: — Ce fel “dar să zic voieşti ? . 
"— Să zici Dumnezeu să-l.ierte, îi răspunse el răstit, 
Fie-i ţărâna uşoară şi sufletul mântuit. | 
— DBogdaposte el îi zice, lasă că m'am învăţat. i 
Apoi mergând mai "nainte, la învecinatul sat, 

- Vede într'o bătătură un pore înjunghiat pârlind, 
Jar el ca şi pân” acuma oprindu-se şi privind, 
Zice: — Dumnezeu să-l .ierte (cum eră povăţuit,) 
Fie-i țărâna, uşoară şi sufletul mântuit. .. _ Ș 
Indată şi daci unul îl încăeră de pir, 
Il ţesală bine-l zmulge şi îl las bătut măr, 

„Iar el strigă din bătao : — Iartă-mă flăcău voinic, 
„Şi fă bine “de mi 'nvaţă cum” trebueşte să zic? 
— Să zici; acela rispunso: — Să-l ospătezi siinătos 

- Daci plecând înâinte şi ducându-se pe drum * _ " 
Văzu pe unul pe vina lângă un gard aci pus 
Şi trecând îi zise 'ndată cuvintele de mai sus. 
Acela în grab! se scoalii, mi-l trânteşte de păr iar, - . 
Nerodul strigă "'ntrebându-l : .— Co si zic, cum: să zic dar 
Iar acela îi răspunse: — Ce să zici ? iacă nimie! 
Apoi, nerodul îi zise: Aşa ştiam cu să zic. - 
Şi mai incolo la vale la unii dacă am zis; , 
Se necăjiră pe mine şi tot aşa m'au ucis. i 
Acela luându-i seama şi văzându-l că a fost 

"Din creştet pâni'n călcâie un neghiob de tot şi prost, 
Ti zise: — Cum te văz mine tu ce e riu nu cunoşti ! 

Ci zi d'aci înainte: —- Dă Doamne minte la proşti ! 
Astă vorbă totdauna prin gura ta să o ai, -. ” 
La culcare, la sculare, pe “drum şi 'pe unde stai, 

" Scăpând de aci nerodul se duse la un alt sat, 
Unde într'un: loc mulţime săteni s'au fost adunat 
Şi o femeie bătrână stând cu, borcanul turnă 
La fiecare d'arândul şi ei ura şi 'nchinâ.: , % 

Privind el aci la dânşii, baba se apropie „ 
Şi întinzându-i paharul ca să bea îl îmbio; 

EI îns' a avut aminte puţin a se socoti Di:
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« “Şi îi zise: — Aş bea mamă, da mam cu ce îl plăti, „Baba îi zise: — Bea 'maică, că nu este cum &âudeşti, „Asta un adălmaş- este şi n'ai nimie să. plăteşti, 
O'aseară biieţii noştri, cu mare cu mie S'au pus. Şi scoaseră din 'puţ; luna,- care v vezi acum sus, 
Şi de bucurie mare acum cu toţi se cinstesc, i Că au putut .face "n: lume, acest lucru voinicesc. e EI atunci închinând,. zice - — Dă Doamne minte la proşti. - — Ce proşti ană ? îi zise unul, de astfel tu ne cunoşti ? Tot satul ne dă bravură că am fost oameni voinici Și tu un hevoiaş 'tocniai. astă vorbi să ne zici! 
După ce.ii zice astfel; şi; «daţi mă !» când a 'strigat,.. „Bărbaţi, copii şi neveste să dea "n el au alergat; * De n'ar-fi fost biata babă să-l scape în acel. ceas, : Cirid “ştie co, pedeapsă de: la dânşii ar Îi tras! 
Dar baba d'aci trăgându-l îi zise, stând osebit:. Ă „ — Rău ai greşit, măiculiță, cu: vorba cc ai vorbit; 

„Ci-de acum. înainte 'de nu vrei, să ai - duşmani, 
Să zici: — Să -fie de bine, la-anul' şi la mulţi ani. - — Prea bine, mamă, el zise, aşa 0 si zic:d'acum, Şi plecând, scăpat de babă;.o luă la pas la drum, Mergând ceva, se opreşte la o: nuntă de ţigani ! 

'Şi privind la dânşii zice: — La anul şi la mulţi ani! - „Un nuntaş cum îl aude, întărâtă pe. nai mulţi - 
Şi ca cioarele săriră care goi, caro desculți, | „Îl zmulseră, îl trântiră, cum nu puteă fi mai riu, 
Că de ce să-i ia ?n râs toemai ca dânsul un nătăriu ? Dar vătatul dintre dânşii ce se cunoaşte din port - Veni cu gârbaciu 'ndată şi-i goni pe. toţi la cort. “ Apoi nerodului zise: — Dart şi tu ai urat, 
Ci n'o si soţie omul în toţi anii de 'nsurat;-- .. Ci de acum "nainte să ţii minte "'nvăţul meu. 
Şi să zici: — Cu norocire, prunci să vă da. Dumnezeu? * — Bine nene, el răspunse, d'apoi bu voi greşi iar? - — Nu, nu, vătaful îi zise, cum îţi zisei să zici chiar. D'acolo plecând, nerodul şi mai 'nainte mergând. Vizu nişte cuvioase, pe lângă un schit trecând, . , Şi cât pe-aci vru să zică vătatul cum l-a nvăţat,. 
Dar până să caşte gura ele în schit au intrat ; N Apoi d'acolo'la vale în drumul care merge, 
Văzu din' sat o muiere țesând aci 'ntr'o argea, Şi copii. mulţime spuză imprejuru-i guri făcând: , Unii cereau: «mamă, papă», alţi pentru ţâţă plângând,. De cari ea necăjită tot îi ocără mereu, . a lar el: — Să fie de bine, şi prunci să'ţi dea Dumnezeu? Ea cum îşi lăsase lucrul ca să mai vază de-ei, 
Luând o drugă, îi trase cu dânsa vre-o două, trei Zicând: — Nu'mni ajunge. mie că pe. ăşti nu pot si'mpac _ ŞI tu îmi mai urezi încă să stau şi alţi să mai fac? 

. A .. Di 
? 
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EI o 'ntrebi:— Apoi, lelă, cum trebucşte să zic? 
"— Să îi zis, eaii răspunse: «Aj "to-zeu».1) şi-alt nimic. . | 

"EL plecând, oftă în sine, zicând: — Tată ş'alt cuvânt Ia 
" Care nici nu ştiu ce este, ncauzind de când sunt! 
Pân'aci câţi mă'nvăţară erau bune de 'mţeles .. *. 

„Şi iar, săracul de mine, nici un bine n'am ales! 
Dar tocmai cu 'aşa: vorbă o să scap.de bitii eu? . 
Să vedem cum "mi-o fi soarta, o să zic şi Ayte-zeu. 

- „Deci plecând el mai 'nainte în gură cu ist cuvânt, | 
Se piedică, căzu 'ndată şi-i zbură vorba în vânt. - 
— „Ait! o pierdui mă! el zise, şi nici căi o mai găsesc 

„- Titai şi pe celelalte, nu mai ştiu ce să vorbesc. 
"Apoi sândind. el în sine, care ce l-a învăţat: - 
"Nu'şi mai aducei aminte, că toate le-a fost uitat, . 
De cât bătăilo numai bob numărat le ştiă. 
Şi stând: cu oltare singur nerozia "şi vinuiă, a 
Zicând: — Săracu' de mine!.. In lume mult rău a fost. . - 
"Copilul nedat la şcoală şi lăsat să crească prost!. E 

„„» Ajunge ca să-l înveţe cine se va întâmplă ” 
Cu pumni, cu palme să-i. tragă 'şi “cu de păr a-l umilă, 
Părinţii mei, o sărmanii! 'căci prea m'au iubit cu foc, 

- “Mau lăsat să cresc ca ştirul, mai ru de cât dobitoc 
"Că dobitocul tot; ştie să'și bage capul la jug, 
Din hăis, “din cea, 'să 'nţeleagă, ştie-la car şi la plug, 

>= “Dar eu, săracul de mine, crescând ca un nătiărău 
N'am unde simi plec“ nici capul, ajung din riu în mai rău; 

_ Ce folos că: imi lisari avere să moştenese , 
“Dacă nu mă şi 'nvăţarii cum să nu o prăpădesc? 
Nu se alese nici praful cum nu s'a ales de ci... 
Şi nici covrig de pomană dintr'insa nu le dedei. 
Pe-alţii; i-au bătut folosul, pentru străini au muncit, 
Iară eu, ticălosul, umblu de toţi bătut şi 'nbrâncit. 
Pe când vorbea el acestea îi veni un glas: din vânt 
Şi oprindu-se d'asupra îi zise acest cuvânt: 

Nerozia din născare . + Tata-i este armăsarul, 
Leac în lume nu mai are; „Se numără de neam mare 
E o urâcioasă boală -, Dar cinste de catâr are. 
Ce. nu o vindecă şcoală, " "Şi cel cu minte neroadă 
N'o tămăduesc' spitaluri, -- Ca salcia nu dă roadă, 
Nici o pot ciopli metaluri, „ Niei ea 'nu se altoieşte, 
Fierul rău îl bat degeabă, - Nici el nu se procopseşte. 
Nu pot face din el treabă: - - Şi ale tale cuvinte 

" Zgura din fier bun se faco - Nu că sunt din.a ta minte 
Şi S'aruncă să se,calce. - „ Ci-ţi sunt din învăţătură 
Celui :ce poartă 'samarul i De la cei ce te bătură, 

  

7 
1 Cuvânt vechi ţinut numai de [emei, în loe de «ajute Dumnezeu» 

îl zie numai când văd pe. altele ţesând. - 
>
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Dar nai gândire adâncă, -- . Că mintea unde lipseşte. Şi-o să mănânci bătăi încă. Ciomagul inţelepţeşte, 

- Prostul care căscând gura asupra 'n vânt se uită, 
Şi cu-biăgare de. seamă acestea le ascultă, ! Intrebă zicând: — Ei bine! dar spune"mi tu cine eşti „Care ai pizmă asupră'ni şi tot relele“mi cobeşti? — Eu, îi răspunse lui vântul, ursitoarea ta am fost, Care încă din nascare te-am ursit ca să fii prost. — De vreme ce, el îi zise, mă ai-la atât amor 
Urseşto'mi incai viaţă şi Spune'mi'când -o să mor? — Astă grije, zis6 vântul, pentru tino nu o port, Că tu cu a ta prostie nu trăieşti, ci viu eşti mort, * 

"Sfârşind. moş Neagu povestea, fiecare a "nceput "Şi "şi: deteră toţi părerea după cum s'au priceput. fatii zicea: — Săracu! cât de ru ursit a fost!. Alta iar râde: de dânsul că a fost nerod”şi prost; “Dar moş Popa .tăiă vorba zicând : — Nerod a fost, drept, „ “Dar şi din câţi îl bătură ma fost nici un înţelept. ! „ Pentru că “e o zicală care unii, alţi o spun: 
„Cine. se ia cu nerodul este ca şi cel nebun», "Să vă spui. şi ou acuma ceea ce s'a întâmplat, 
„Cu câţiva ani mai "nainte chiar aci la noi: în sat. 

i. 
PovesreA LUI Moș Pova 

Colea ?n deal odată eră o ciiscivară  - 
Unde şedei Bunea şi-a sa Soţioară, 
Ei nu aveau vite decât numai vacă 
ŞI lipsea acuma un coşar să'şi facă, 
Unde deo ploaie să s'adăposteze 
Şi la o ninsoare s'aibi să ierneze. 
Bunea totdeauna dat fiind la muncă 
Ca şi toţi, cu sapa. cu coasa în luncă 
N'aveă când coşarul să şi-l îngridească. Zilele de lucru să nu le ştirbeaseit. 
Nevasta lui insă,; fără să inai tacă, ) 
Tot mereu zicându-i ca să stei si'şi facă, 
In. cele din urmă şi el se apucă, 
Ingrijind nuiele şi pari să aduci, 
Chiamiă pe nevastă, cu ca sfătuieşte: 
In ce loc să-l facă şi ce fel voieşte; 
După ce "mpreună planul îşi tăcură, 
Şi unul şi altul cât se pricepură, 

po După rânduială, întinde şi sfoară, , - - Lungul, curmezişul, stând tot îl măsoară , 
Pe linie dreaptă coşarul să'şi facă, 
Vrând -el la to: satul lucrul său să-i placă, ”



+ 

UV ȘEZĂTOARE LA ȚARĂ ai 
  

Deci după ce face o cruce ?n piept sfântă, 
„Se apucă "'ndată pari în şir înplântă, 
Incepe 'ngrădeşte, soţia iar ca, toate, 
Sta tot împrejuru-i ajută cât poate, 
Dându-i când nuele, când maiul să bată, 
Dorind. ca să-l vază. cât-mai curând gata. 
Dând şi la soroace câte-o săritură 
Si "mpingă tăciunii, să-i facă fiertură, - 
Nu se ziiboveşte, se întoarce 'ndată, 
Sapucă, ajută iar îmbărbătată. | 
Intr'acest chip Bunea, cu ea împreună 
După ce "'mpleteşte o bucată bună, 

„Stă şi îşi priveşte lucrul de departe. 
Işi vede coşarul cam strâmb de o parte, 
— Nu'mi place, îndată începând să zică,. 
Sapucă cu grabă şi do tot îl strică 
D'al doilea parii mai afund îi- bate. 
Indreptând pe sfoară părţile strâmbate ; 
Femeia lui care avea nerăbdare ! 

„ Coşarul să'şi vază isprăvit mai tare, 

“Cum văzii nevasta că iarăş îl strică, 

- Văzându-l .că strică, nepărându-i . bine. 
Oftă în tăcere supărată'n sine, 
Că pân" aci lucrul îi fuse de gcabă 
Și îşi pierdu ziua făra face treabă. 
Deci, el, fiind prânzul, după ce mănâncă, 
Dacă mai lucrează o bucată încă. 
Cu una cu alta se făcu şi seară 
Şi aşa de lucru şi ci se lăsară. 
Dimineâţa ziua 'când se luminează 
Bunea vrând mai bine lucru sin să'şi vază, 
Merge, îl priveşte şi tot îl ocheşie, 
Stă în loc, se uitii, il mai ocoleşte, 
Şi iarstrâmb văzându-l, şizicând:—Nu'mi place» 
Se apucă 'ndată şi iar îl desface, 
larăşi îndreptează părţile strâmbate. 
Intăreşte parii, pene jos le bate 
Şi începo iarăşi lucrul să'şi urmeze 
Dar cu una alta 'ncepu să 'nsereze | 
Nevasta-i de ciudă cripâ fierea?ntr'insa 

„Lui nici. de cum însă nu-i păsă de dânsa. 
Nu era el leneş.cum o îi să-l facă, 
Ci vrea la tot satul coşarul să placă, 
În acea zi dară, după ce lucrează 
Vr'o trei, patru palme şi se inserează, : 

"A treia zi iarăşi se scoală, se duce. % 

Işi priveşte lucru ca să se apuce. 
Dară nu îi place, tot strâmb i se pare, 
Iar îl dezgrădeşte fără supărare.
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— Dar ce faci bărbate? începi 'să zică, Viu! nu'ţi. eşti” în fire, or îmi pare mie: , Ca strică şa face e o nebunie;: | Nu mă poci pricepe pentru cs pricină 
Ziei că nu e bine şi îi bagi tot vină; 
Din coşar incolo alt ce o să fie? | 
N'o să-i zică nimeni că e. colivie, PD No să-l pui pe mine să mă duc la horă, . Ci 'n el o să şează o vită, o.oră. 

"Lasă-l. isprăveşte-l. nu-l mai strică- geabă | „Să'mă văz scăpată, să'mi caut de treabă, .- “Bunea mângâind'o începu să zică: | — De ce n'ai răbdare, dragă novestică ? Tu'mi ajută numai. şi ?ncolo dii'mi pace, N Ştii că treaba bună cu 'ncctul se face. 
Tot. omul îşi are a sa socoteală, . Şi cu iar coşarul nu-l voi cu zminteală. 
Am gustul că astfel să-l fac drept şi bine „+ Cat-să zică: «bravo», văzându-l or cine. a La „astfel de lucru nu poţi s'aibi idee, 
Lu ştii treaba furcii ca orce femeie: 
De aceea. dragă, last-mă în pace 
Ca. să-l fae cu'neetul, după cum îmi place, “Astfel dar nevasta hotări si tact , 
Lisându-l în pace cum o vrea să-l facă. Bunea. îl desface, iar îl împleteşte, 

"Şi 'ntr'o săptămână abia-l isprăveşte, 
„Când atunci privindu-l cu plăcere. mare, Din apropiere şi din depărtare, 
Către-a, sa nevastă înzâmbind mustață, 

_— Draga mea nevastă, zice cu dulceaţă, 
Poţi acuma zice, printre tot amarul : 
«Mulţumescu-ţi Doamne, s'a Sătit coşarul !» | * . Zise supărată către el nevasta, | | — — Ba eu niciodată” nu ţi-oi zice asta! 
Că un coşar astfel mieşor pentru-o vacă 
Unu 'n două zile. putea ca să-l facă, | 
Iar tu şi eu-dându-ţi de ajutor mână 
Am pierdut cu dânsul doi o săptămână, - Tot găsind pricină mereu a-l desface. 
C'aci nu e bine, c'acolo nu'mi place. 
— Draga mea guriță, lasă tot necazul, „ Zise, mângâindu-i cu mâna obrazul. 
Ci acum cu mine zi.şi tu odată: A - «Mulţumescu-ţi Doamne, că: coşaru-i gata.» ” Nevasta răspunse: — Iacă n'am plăcere, -. _. Nici voi a ţi-o zice, nici tu nu mi-o cere. ! —— Tu nu vrei, el zise, că iţi zie cu bine; Dar şi poruncindu-ţi. n'o s'asculţi de mine ?
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— Ce? ea îi răspunse, să'mi porunceşti mie 
Ca să zic cu sila?.. Dar ce-ţi sunt-cu ţie? 
Să te ei cu răul ia: te cam incearcă. 
Că de loc atuncea n'o să zic imi'par'că, 
— Nauzi! el îi zise, nu voi vorbă multă, 
Pâni-ţi zic cu. bine de cuvânt ascultă. 
Voi acum cu mine ca să zici îndată. , 
«Mulţumescu-ţi Doamno, că coşaru-i gata». 
— Ei!-ce lucru naibii o 'acum şi asta 7 
Iacă ba, mă, nu voi; răspunse nevasta. 
— Vezi tu? el'ii zise, arătând nuiaua. 
— Da! ca îi răspunse, să te: văz ia ia-o. 
Şi te "'nccarcă numai să loveşti odată 
Că îţi rup obrazul şiţi scoţ ochi'ndată. 
Bunea dar atuncea bunătatea pierde. 
Ia o scurtături do o nuia verde 
Şi o cam croieşte tărişor p6 şale 
Dând şi una 'n spate ş'alta mai la vale. 
Ea "'ncepu cu țipăt să-l umple, să-l spele * 

- Cu ocări, blesteme 'şi-alte vorbe rele. 
Auzindu-i glasul sare Stan: şi vine, 
„Cu strigări zicându-i : — Lasă-o, vecine! 
Şi ea să-i desparţă intre ci intrase, 

„ Carii ca: nebunii se încăierase, 
— Cum poţi, Stan îi zise, tu cu semeţia 
Astfel fără milă stând să'ţi baţi: soţia? 
Te. ştiam” cu minte şi cu omenie 
Cum puti săţi vie astă nebunie?. 
— Să vezi, neicăi Stane, îi răspunse Bunea, 
Şi să judeci dreptul cu înţelepciunea : 
E o săptămână de când fac coşarul, 
Eu vorbindu-i. dulce, şi ea cu amarul ; 
Astăzi isprăvindu-l, îi zise-i cu bine, 
— Ai acuma dragă, zi şi tu cu mine: 
«Mulţumescu-ţi: Doamne că doşaru-i gata», 
Şi ea nu vru parcă când eră jurată. . 
Îi tăie-ea vorba şi "ncepi a-i zico: 
— Nu mă supui: mă, la a ta caprice, 

_Taie-mă, omoară, dă'mi măcar ce muncă 
Nu zic, nici nu sufer tu simi dai poruncă 
Sări tu cu ciamagul si mă baţi;. tirane, 
Calicule, gâdeo, barbare, grobiane?.. 
D'alde astea şi-alte câte rele "n lume, 

„De scuipi nevasta din gură cu spume. - — Ia tăceţi, Stan zice, că nu vă stă bine. 
Vă aude' lumea şi esto ruşine. 
„Pentr'o: bagadelă doi soţi să se bată, 
Sunt în vârstă şi-uite n'am văzut vreo-odată, 

. Şi gâlceava voastră, mi-e ca'o minune - -
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y Pentru care nu ştiu co a.vă mai spnne. 
Se sili vecinul a le da lor minte, 
„Dar eră da: surda- or şi ce cuvinte; 

* „ŞI văzând că nimeni vorba nu-i ascultă . , .. li lăsă în ceartă, cu mirare multă. - "Ajungând acasă începi să spuie 
Cum că, vai de hârea undo ereiări nu e! « Ci pricina oste uite asta şi-asta, | 
De aceea Bunea işi biti nevasta, 
“Auzind nevasta-i curgerea pricinei, 
Bict ca o femeie pirtini vecinei, Ca Şi "ncepui să zică: — Vezi acuma faptă 
Fără, judecată şi ncînţeleaptă ! 
„Rău şi fără cale a făcut vecinul | . 
„Cu bătăi să-şi verse fierea şi veninul, . Căci au nw's acelea nişte seci caprice i Soaţa el să'şi puie şi să vrea a-i zice: - « Mulţumescu-ţi. Doamne ct cOşaru-i gata», , | Şi să-i porunceasci încă: «zi îndată ?» 

„Ce femeie este atât novoiaşe 
A'şi lăsă bărbatu "n voia-i să se 'ngraşe,. 

„Şi să fie gata numai, hai, a face 
Când îi dă poruncă la orce îi place ? | Nu! au! prea dreptate a avut Marica! a Si se poarte ast-fel, biata vecinica! .: e — Insă eu, Stan zise, judec dinpotrivă, -- ” Cum că rău Marica i-a stat în polrivă, 
Cici pricinuieşte supirare multă ?.. 
Femeia, bărbatul când nu şi-l ascultă ;. 
Ci ea trebuieşte si-l indatoreze - o 
Cu -induplecare şi să-l respecteze, | —. Ha, ha, ha! ea, râse, şi 'ncepu a zice . . «Şi să-l respeeteze, iacă o caprice ! . “ Eu zău în viaţă nu "nvăţ pe bărbatul - Să se nărăveascii el cu respectatul». 

” — Ce zici? el răspunse, că ziu lasă, gluma, D'aş avea eu poltă ca să zici acuma: a «Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata», -. 
U să'mi stai în contră, să nu zici odată 2. 
— Nici de cum; ea zise, nu'ţi strica cuvântul. Că nu zic, să văz chiar, că răstorni pământul. — Nu zici? Stan îi zise, voi să'ziei îndată . * «Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata»! ,: Fa privind la dânsul cam cu nepăsare, - - - L-a răspuns luându-i vorba la 'ngânare, i Stan îi zise iară: -- Îţi mai zie odată - Intelegi cu bine ca să zici îndată: 

" <Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata», 
Or aştepţi tu încă să mai fii rugati?
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— Ba, ba! iacă nu voi ca să zic acuma. 
“Tot eu ba răspunse, dar lasă Stan gluma, 
Şi luând vergeaua începi să-i care, | Ea Una” după alta mai jos de spinare, 
Tocmai ca şi Bunea, încă şi mai bine, 
“De şi ei de dânsul râseră "ntre sine; 
Şi alt nu putea cearta s*o desfacă 
De cât arendaşul s'a mtâmplat să treacă, 
Şi-auzind gâlceavă, țipăt, chilomane 
Incepu să strige: — Ce e asta, Stane? 
Stan pe arendaşul cum văzu că vine, 
Aruncă indată varga de ruşine, 
Şi la intrebare-i cinste ca să-i facă, - 
Povesti pricina iacă cum şi iacă. 
Arendaşul care sta să o auză, . Fu cu neputinţă a nu înzâmbi buză, 
Şi "'mpăcaţi lisându-i a plecat acasă 
Când eră şi timpul a prânzi. la masă, 
Şi mergând pe cale râsul iar îi vine 
De-acea întâmplare şi zicea în sine : 

-— Doamne! ce * ţăranii! mult sunt proşti în lume. Ei se bat şi'n 'certe, se bat şi în glume, 
„Crese ea nişte vite, astfel le e traiul, 
Orezul lor le este bâta şi vitraiul, 
Ajungând acasă în cuget cu aceste 
Povesti îndată a sale neșoste : 
Iacă cum cutare îşi bătu nevasta. 
Apoi şi cutare o făeii iar asta, 
Că mau vrut săi zică nici una nici alta: 
<Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata.» 
Auzind nevasta-i se porni să râză, 
Cât o apucase s'o doară la rânză, | 
Stând după aceia şi gândind in sine 
Despre întâmplarea a acei pricine : 
— Voi, ea "'ncepând zise, voi bărbaţi în lume 

- Pretindeţi şi cereţi a vi so da nume 

“La or ce voinţă noi la toate voui, 

De stăpâni femeii, capi ei a vă zice 
Şi vreţi s'o supuneţi l-a voastră, caprice ; 
Dar greşiţi, fiindcă stăpânirea voastră 
E ntrebuinţată rău asupra noastră ; 
Vreţi femei să aibă, fără osebire, 
Mai mult prin putere de cât prin iubire, 
Şi “vreţi prin urmare ca voinţa noastră | 
Să păşeasci "n vreme tot după a voastră, - 

Iară voi bărbaţii la nimica nouă!, 
Nu faceţi nâvestii nici o părticică. 
Nici îi iertaţi dânşii o preşală mică ;. 
Când din contră iară o vedeţi virtuoasă
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O numiţi îndată tot capricioasă, 
Sau că rea 'o faceţi şi 'ndărătniciti % 

Când şi ea. 'ntr'o voie e statornicită. 
" Un bărbat soţia 'lesne “si-o robeşte Ei Pi 3 ? Când e politeți la ceva-i vorbeşte; 
Vrând să-mi zici, spre pildi, tu acuma mie : „«Dragă Elenuţo ! scumpa mea soție! A Implineşte-mi voia, zi” mă rog odată: . 
“«Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata», 
Eu atunci îndată în'aş supune ţie Su „ 
Şi 'ţi-aş face voia prea eu bucurie, - 
lar cu poruncială de-i sta a mă pune, 
Ca şi Stan sau Bunea, nu mi voi supune. . * aa — Vai! glumești Lenuţo, de îmi zici aceasta! ” —. Nu glumesc nimica; zice lui nevasta. 
Auzind el aste vorbe a-i răspunde 

„Şi stând la mirare câteva secunde, | | | 
Zice: -— Ziău, Lenuţo,. tu, o Giăşană, a 
Poţi avea urmare aşa grosolană 2... - 
Nobilul tău suflet te-ar Jăsă pe tine Mă | | 
C'acele sătene sii te porţi cu mine, 
Si probezi contrare la vorbele mele, 
Astlel şi întoemai imitând pe ele ?... 
— Dar cum poci. ea zise (nu că sunt femeie 
Şi le ţin lor parte, să. m'aibi în ideie...) 
Cum poci să zic cum că face bărbaţii bine - 
Când tratez nevasta or şi cum le vino? 
Eu ştiu că-ea nu o lor o slugi proastă 
Ci oste- zidită chiar dinti'a lor coastă, 
Care prin urmare e lor o amică 
Sau alor consoartă, nici mare nici mică; 

"Şi pamicul ştiu, de-l rogi la vre-o treabă 
Nu zici porincindu-i: «Fă-mi citare treabă!» 
—  Elenuţo dragă, zise. dânsul iară, A Te-ai aprins, eu însă nu voi. rău. să-ţi pară - Nu le scoţ acuma însu-mi .cele zise. i 
Ci în capul Biblici stau acestea serise: | 
«Că bărbatul este cap. muierii sale». : 
Las de a-ţi supune cele mai la cale.; 
Cu aste cuvinte ne şi cununarim, 
Şi unul cu'altul astfel ne legarim. 
Alta e soţia şi-alta e amicul, | - 
Alta e femeia, şi-alta iar voinicul : 
Ea e ca o membră a soţiei sale . 
Ce o mişcă în voia-i la deal sau la vale, 
Trupul poartă membru, după cum îi place, 
Şi de sine însuși. nimica nu face,. 
Fomeia de sine e o bare seacă 
Care fără cârmă şi "n liman se 'nneacă ;
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Tu zici că amicul nerugat n'ascultă, . 
Dar şi la aceasta critica-ţi o scurtă; Ă o 
Lu ştiu că amicul cel ce to iubeşte,  * 
Când îi propui rugă foarte se mâlneşte, 
Şi în acea ori il auzi că-ţi zice: 
— Zi-mi şi-mi porunceşte, nu rugă, amice ! 
Gata e indată la ori:ce sasculte, A a | 
C'amorul nu “cere rugi, şi vorbe multe. * că 
=— Nu ştiu cu aceste co vrei de la mine,. 
Zice Elenuţa aprinsă în sine; 
Poate că ai poltă ca să-ţi tiu plecată... 
Vezi să n'aibi în cuget cum-va să-ţi abată - 
Cu vre-o poruncire la ceva mă pune. 
Castfel la nimica nu mă 'voiu supune, 
— Care va să zică, Elenuţo dragă, . 
(Vrea.biet arendaşu în voia-i s?0 tragă), 
Dacă eu spre pildă voiu avea plăcere” 
Intw'această oră ca să zici voiu cere: 
«Mulţumescu- -ţi Doamne că coşaru-i gata», - 

- Tu o să stai contră, n'o să zici îndată? PN . 
"— Neogreşit, ea zise, nu mă voi supune E ” . 
Dacă poruncindu- mi cu ton mă vei pune. ” 
— Îţi poruncese dară ca să zici îndată: | 
«Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i. gata», | . 
— Foarte'ritu îmi pare c'astfel mi-ai propus-o, 
Că.nu 'voiu a zice, diritruntâiu ţi-am spus-o. 
— Lenuţo ascultă, nu zici tu odată: . 
«Mulţumescu-ţi Doamne că coşaru-i gata? 
— Aş fi zis'o dacă mi-o ziceai cu bine, o - 

-: Dar acuma nu zic să'te rogi de mine, 
—: Eu voiu să zici-însă,. şi “te pui cu sila, 
Niăcăjit el zise ardicându.s -şi mila... 
Zici tu aste vorbe, o ntrebi cl iară, 
Or acum îndată... Cât p'aci să sară, 
Şi cu bună seaină făcea ei minunea, 
A, isprăvi scena ca Stan şi ca Bunea; 
Dar întră îndată preotul în casă, . 
Care totdeauna îl chemă la masă, 
Şi-aflând de la dânşii toată întâmplarea - 
Nu se poate:spune câtă-i fu mirarea - 
Nu atât aceia cari se bitură, - 
Pe cât de aceştia ce 'n.oraş crescură, 
Căci ei pân'atuncea bine 'tot trăise 
Niscai sfezi sau certe 'ntre ci n "auzise ; 
Mânioşii însă ?n simţire viindu-şi 
Şi comedioasa sfadă iar spuindu-ş -şi 
După: co cu zâmbet preotu-i împacă - 
Şi vrând ei în glumă cearta s'o prefacă 
ş au pornit s să râză cât răsună casa, e 

+
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Și aşa lo fuse mai voioasă masa, - Se legari însă cu, făgăduinţă 
D'a fi unul şi-altul tot la o voință, Cum că nici bărbatul ei să-i poruncească, Niei ea la cuvântu-i să se "mpotrivească, Povestea lu; -Bunea cu A sa: soţie Să: lăţi "n tot satul din acea moşie, Muierile toate s'au pus în pricină, Pe ea făcând dreaptă şi pa el cu vină, Şi fiind aceasta lor ca o 'nprumută N'a rămas nici. una de soţ nebătută, 

Popa isprăvind povestea, fio-care. a 'nceput, ! ? A vorbi, a-şi. da pareraă după cum s?a priceput,. “Toţi au râs, dar mai cu seamă jupân Iani haz făcând. Li fu râsul şi cu lacrimi, —: More! ţe nebuni! zicând, Nu stiu ala arendasu, ţe fel de: om .zou, a fost * Dacă a avut el minte, or daca a fost un prost . Şi pe nevasta lui, daca a fost mai bun or altfel, e aţeia niţi eu nu stiu să zudeca pentru el, | “To ondi nu stiu cum este niţi chiar nevasta al meu C'acolo la ţara-l nostru am fost insurat si cu, Ama omul mult rou este daca nu are noroc, C'amândoi puţintel vreme ami traitu la un loc. Eram tinar, palicari, cum ziţe aiţi voinic, Si am facut o gresală, un rou mare poţ sa zic, Care de la Stapuniro indată cum a aflat - ”. Me cautat sa me Spunzur, si cu fuga am scăpat ! Am venit aţi în Vlahia cu sarica si opinţi, Nam. avatu, ma teonmu, parale macar niţi ţinţi, - Ama aiţi, la Vlahia, daca esto iconom Prea în' puţintica vreme țineva azunze om! | Eu intii m'am bagat sluga, dar nu asa sluga prost... „La brago-halvaziria vro trei, patru ani am fost, Me dat doniţa cu Draga si la schindura halva, . Merzeam vindem la copiii pe uliţi la mahala; Pe urma me dat simbrie mai multa la simiziu, Si n'am vrut aţi înainte ca sa iai fiu bragaziu ; Am vundut plaţinta calde, pogaci, covriţii. simit, | Am chistigat si parale si mai bino am trait, Che plaţinta, bogaţi reţe ce sa vindem nu puteam. Tot le aruncă stapunu si noi, sluzile, muncam ; * Avem o spalatoreasa Dbatruna la mahala Care numai pe furdale de plaţinta mo spala, De si avem punga mare, dar nu dam la ca un ban,. Sa mulţune sa face roche numai odata pe an. î - Dac'am vezut ca la mode nu' me ţeru niţi decum, Am luvat-o ca nivasta care 0 an: si acum. ! Si as fi vrut de mult înca cu dânsa sa me cunun, 

Z
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Dar aro.pre minte prosta şi nu este do neam bun: Dacă zic amar la dulţe, 
Dacă zic frig la căldura 

ziţe si ea tot amar, 
„ ziţe si ea asa iar! Of! ţe necaz zou atunţe ! parca me vino sa mor! “Cho eu am gusto sa fie 

O fată mai bătrânică qi 
- Cam făcu pe-jupân Iani 
Zicându-i : — Ba, jupâr 
Că ai astfel.de femece, 
Căci d'avea şi arendaşu 
Astiel de nesimţitoare, 
Niei nu crâ.să se facă 

nevasta al mev simţitor. 
i 

n şezătoare d'aci 
în gânduri a s'adânei, 

1 Iani, ferice de dumneata Ă 
şi alta nici nu cătă 

l cel d'atunci al ăstui sat, 
cu ea nu s'ar fi certat, 
de poveste amândoi, 

Ca si-i râză bunioară, cum râdem de ei şi noi, Ci eră să zică 'ndatii ca cuvântu-i bucuros, Fir” a judecă de este strâmb, neted or nodoros. De aceia nu te plânge, d'o fi proastă cum ziseşi; De vrei ca pe dobitocul cum iţi place s'o suceşti; Iar de-ţi place simţitoare, ca să nu zică cum zici; Plouă ploui, ninge ninge, tocmai ca copiii nici, „ Poţi lua, dar ea nu este piatră, copăcel sau pom, Trebui să gândeşti” în sine-ţi cum că şi ea esto om.. Şi după cum are omul oarecare slăbiciuni , Are şi ea p'ale sale, (cam printre înţelopciuni) ; „ Şi iar, cum sunt femei proaste şi bărbaţi pot fi iar proşti, Zic adică cum că numai dumneata poţi să-i cunoşti, "Şi-o femeie simţitoare d'o lua un nătirău, 
Or un simţitor o proastă, nu poate fi alt mai rău; Iar de-o îi unul şi altul, amândoi tot -simţitori, Se lovesc la duh; la minte şi trăiesc ca frăţiori : Dacă amândoi sunt iarăş ziinatici, năbădăioşi. Se bat apoi ca nebunii şi trăiesc tot mânioşi, , Ba şi de multe ori încă în pizmă când se apuc 1 Fac câte-o năzdrăvănie vrednici de balamuc, Dupi cum se povesteşte de doi inşi de acest fel, Indărătaici unul şi-altul, şi nevasta lui şi-el, o Care crez că toţi o ştie,. dar nu strică să o spui, ! Şi-altul 'd'o şti mai bine în pricină nu mă pui, 

POVESTEA FETEI ÎNTÂIA 

"Unul vrând să se însoare, 
Nici o fată nu-i plăcea, 
Şi din sat în sat la hore: 
Si-şi aleagă se ducea, 
Că el nu cătă mintoasă, 
Nici de alt nu cercetă, 
Ci cu zestre şi frumoasti 
„Să-şi aleagă căntă. 

A 

Unii asttel se însoară 
După cum şi toţi vedeţi, 
Numai pentru zestrişoară 
Numai pentru frumuseți. 
Astfel dar şi acel june 
Tot umblând din sat în sat, 
Dup” a sa înțelepciune 
Şi nevastă 'şi-a.]uat.
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Dacă o duse acasă 
„ Puseră a doua zi . : 
Lapte covăsit la masă 
„Şi au şezut a prânzi. 

. - Bărbatul ei întraceste, 
y Zise: — Dragă, vezi la noi 

Laptele ce galben este ?.. 
Nu e alb ea pe la voi.. 
— Ce fel? ii zise nevasta 
“Uită-te acuma, na! 
Vrei un lapte negru c'ăsta 
Cu alb a-l asemănă ? : 
— Nu zic alb, el'îi răspunse, 
Ci e galben... Or nu crezi? 
Zise ea cu buze unse: 
— Ba e negru, cum îl vezi... 
— Zi nevastă, el iar zise, 
Zi după cuvântul meu! . 
Zise ea cu fălci deschise: 
— Ba să zici tu cum zic-eu! 
— Ei! nevastă nu e bine, 
'Zise el cam îndârjit, , 

- Rău mă înțeleg cu tine, - 
Ş'o 'să fiu tot netăjit, 
Seoală si te -due acasă 
De acuma la :părinţi, 
Dacă tu la- 'ntâia, masă 
Ascuţişi asupri'mi dinţi : 
Dar te ?ntreb ş'aci la poartă, 
Zici după cuvântul meu ? 

; — Ba! zise, nu zic nici “moartă, 
Tu zi după cum zie cu. 
Deci dacă plecă cu dânsa: : 
—. Zici fa? iară întreba. 
Insă «da» n'a scos dintr'insa 
Decât numai: «ba mă! ba! 
Când ajunse pe o vale 
Cu nevasta după el 
A văzut o cloşcă ?n cale ; 
Dupi ea c'un: bobocel, 
— Uite, zise el, o rață 
"Cum râcâe prin gunoi! 
— Ce fel, ea răspunse. 
Nu vezi tu că e riițoi ?: 
EI îi zise şi ea eară 

. 

rață ?,, 

— Mo-o-re! a zis kir Iani, 
Și barbatul şi nevasta,. doi 
EI avzis la lapte: 

N 

astea când le auzi, 

«Ba e rață. — Ba răţoi 15 
Astfel: tot zicând plecară . 
Şau trecut acel zăvoi, - 
D'acolo într'o livede 
Amândoi dac'au sosit, ERA 
Aruncând el ochii vede 
Locul care s'a cosit, 
Şi-a zis: Ce trumos e rasă, 

- Bravo! meşteraş român ! 
— Ca cu foarfeci este tunsă. 
Nu -vezi ? îi răspunse ea, 
Și ?ncă nici nu e pătrunsă, 
Cum ştiu eu că trebuia. 
—-Ba e rasă, el iar zise, 

"Ea: — Ba tunsă a răspuns; 
Până când el se aprinse 

"i Şi la ceartă au ajuns. 
„— Ba e tunsă, — Ba e rasă, 
Unul şi-altul tot zicând, 
Ea nu va, el nu se lasă, 
Şi in calea lor mergând. E 
Dac”, ajune la un râu mare 
Iar la vorbă se înnod: . 
— Rasă, — tunsă, se cert tare 
Tocma, în mijloe pe pod, 
El pe loc luând 'o leagă 
Pe sub subţiori cun brâu. 
Şi-i zise :: — Zici rasă, dragă, 
Or. te-arune aici în râu? ” 

Şi nevrând ca, el o lasă 
Şi-o “cutundă până ?n gât, | 
Zicând: — Zici tu că e rasă - 
Or te ?nec numai de cât? 
— 'Tunsă, iar dacă-i răspunde, 
Zise el: In să o ?ncere, 

"Şi lăsând să se. cutunde: 
— Zi fa: «rasi» că te 'noc! 
-Ea fiind şi cufundată 
Nici de cum nu s'a supus 

„Ci cu mâna ardicată 
Forfică din deşte 'n sus 
Arătând că tunsă este. 
Cum a zis şi dintru'ntâi, 

__Şi-aşa el nici cu aceste 
N'o scoase la căpătâi. 

nerozi au fost ei, zi. * 
galben, ea în negru l-a schimbat, 

4
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EI a zis la cloşea raţa,. ea raţoi a botezat, 
EI, a zis livade rasa, ea îar tunsă a raspuns, 
Si din nerozia mica la mai mare a azuns. 
— N'au fost nerozi, jupân ani, zise alta către el, : 
Ci 'ndăritnici unul şi-altul; nerozia e altfel, , 
Că nerodul şi cu prostul aniândoi se cam rudesc, -. 
Şi însă şi do nebunul nu se prea deosibesc:. 
Un nerod ce are 'n gură, tot aceca şi'n ascuns, , 
Îl întrebi să-ţi spue una, de alta îţi dă răspuns, . 
“După cum se şi băsmeşte pentru un nerod de mult. 
— Ah! mă rog, zise kir ani. spune s'asta se ascult." 
Fata după ce spre cinste îi făcu un conipliment, 
ncepu să povestească ca un ritor elocvent: n 

" POYESTEA FETEL A+ DOUA 

- Umblând la ţară prin sate oarecare negustor . 
De grâu, de orz, şi de alte bucate cumpărător, 
Când vru să treacă o apă, întâlni aci pe pod v 
Pe unu ce se 'ntâmplase să fie cam prost, nerod 
Negustorul vrând să afle de la el câte ceva 
Se opri aci în cale şi începi a-l întrebă: 
— De unde vii, măi creştine? EI: — Ia din sat de la noi.. 
Il întrebă negustorul: — Din 'care sat de la voi? 
EL începu să-i arate cu mâna către un deal, 
— Jacă dacolo, zicându-i, tocma de supt acel mal. 
— Bine, negustorul zise, dar ce sat este nu'ştiu, . 
— Satul nostru. el răspunse, şi cu de acolo viu. 
„— Nu aşa. mă! iar îi zise, ci te intreb că acel sat 
Pe a cui moşie este, şi cum este botezat? , 
—"AMoşiile, el răspunse, nu ştii că sunt boiereşti ? 
E a coconului nostru ce şade la București, | 
Iar satu-l botează popa ca şi po.la alte părţi 
Cu apă într'o căldărușe, cum îi scrie lui în cărţi. 
Negustorul ling privindu-l peste tot cum o fi fost, 
Zise: «or că e Păcală, or că e un nerod prost 
"Şi urnă cu întrebarea, despre 'sat vorba lisând= . 
— Dar cum te chiamă pe tinc? Ii răspunse el zicând: - 
— Mă chiamă ca pe or-care: vino "mcoaci ori vipaci, 
Negustorul ca de naiba începi a. se cruci, E | 
Dar cu chemare "mpreună, negustorul iar -urmă: Nu 
— Cum te strigă ? E] răspunse: — Mă strigă: vino! u! mă 
Negustorul de această bufonărie râzând , 
Şi vorba de cum îl cheamă:la o parte iar lăsând,  « 

„Îi zise: — Dar ce bucate se fac acolo la voi? 
— Mai mult terci cu mămăligă, zise el, mâncitm.la noi, 
Negustorul iar văzându-l căti ia vorba în âltfel - 
Se miră cum să-l întrebe să se înţeleagă cu el. 
— Nu 'ntreb de bucate fierte, negustorul zise iar. 

N
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— Apoi, ii răspunse, prostul, de care bucate dar? "— Te ?ntreb negustorul zise, s'a făcut la voi, orz, grâu? > — Sa'tăcut, da! el răspunse, uite "nalt până la brâu. „— Nu te ?ntreb de înălțime, nu strâng paie pentru boi Ci voi să ştiu ce fel este bobul orzului la voi ? - — Să-ţi spui dacă nu ştii, zise ; orzul este lunguieţ Cu o coaje cam gălbuie şi ţeapă în vârfaleţ. — Bine, zise negustorul, ştiu că colții lui ţepi au, | Dar spune-mi ce fel se vinde ? că voiese și cu să iau... i răspunse iar nerodul: — Nu ştii dumneata ce fel?.' Unul dă grâul or orzul şi-altul dă bani pentru el. - Negustorul ş'astă vorbă, văzând că i-o înfundă, o — Nu mă înţeleseşi, îi zise, cu te 'ntreb că cum se di? — Nici asta n'o ştii 2... Ascultă-mă cu să-ţi spui: — Iau baniţa or găleata şi pân'o vârfuiese pui, Apoi cu coada lojeţii o raz şi o torn în sac, "Pe urmă iarăş o umplu şi tot asemenea. lac. | — Eu nu te 'ntreb. aşa, zise negustorul către el. Iar nerodul întrebându.l îi răspunse : Dar ce fel? | — Cu ce. preţ to 'ntreb îl vinde ?... Chila, baniţa câţi lei ? — Cum te invoieşti cu preţul şi câţi dai, atâta iei. Lăsând şi. această vorbi negustorul supărat Il întrebă: — Dar ca tine mai sunt acolo in sat? — U! u!'nerodul răspunse, este Muşat, e nea Stan, Cârstea, Neagu, Voicu; Florea, Soare. nea: Bran, nea Coman, — Destul, zise negustorul şi iar l-a mai intrebat, — “Dar cine este mai maro de cât toţi la voi în sat? -— Nea, Chițu este el zise, că e mai nalt de cât toţi, E atât lung, cât la umăr S'ajungi cu mâna nu poţi. . "— Nu te 'ntreb aşa ! îi zise: — Dapoi cum? l-a întrebat, — Eu îţi zic ci voi pe cine ascultați aci în saţ? | —— Ascultăm, el îi răspunse, pe lăutarul moş Bran, Că când incepe să cânte tot satul îi stă divan, — Nu zic aşa, măi creştine !.. Of! mi-e silă să-l ascult! Ci de cine aveţi frică voi aci in sat mai mult?. — Aoleu! de taurul popii frică grozavă ce-avem ! Când vine de la păşune fugim de el cât putem, . C'atât infricoşat este de gândeşti că e turbat, „Când începe să mugeascii sperie toţi copii 'n sat. — Mă! tu negustorul zise, ce naimilă de om eşti? — O doamne ! el ii răspunse, ce mă 'ntrebi când mă priveşti? Iacă om ca toată lumea, cu cap, cu ochi, guri, nas. să Negustorul zise m 'sine:— Da! eşti ca fiece om.. “Dar minţi şi simţiri la tine cât la piatră şi la pom. Apoi îl întreabă iarăş : — Dar în sat aveţi dogar ? Se gândi .puţin nerodul şi răspunse: avem, dar, __— Du-te, negustorul zise, na cinci parale să-i dai, „Ca să-ţi mai puie o doagă ce-ţi. lipseşte şi n'o ai.
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ChirIani ce ciiscă gura la copilă ascultând, , N »— Asta a fost un Pacala, zise el, cu glas râzând, 
"— Wa fost Păcală, chir Iani, zise altă fată jar, 
Ci un prostănău prea mare, vită vorbitoare chiar! 
Eu să-ţi spui de un Păcală, care treabi când avea. 
Numai de secături dânsul tot-deauna se ţinea, 
Să lăsăm pe cele multe şi de una să vorbim, 
Că până mâine pe toate de spus nu le isprăvim, 

POVESTEA FETEI A TREIA 

— Ăst Păcală dară când vru să se "nsoare, 
Şi-a ales o fată dintre .prostişoare, 
Ştiind el prea bine că o mai deşteaptă: 
Corea şi purtarea-i să fie 'nţeleaptiă; 

„Insă lui din contră îi plăcea în lume - 
Tot să păcălească şi să facă glume; . 

“ Astă dar nevastă prea fiind neroadă 
Toată vorba-i, fapta n'avea cap, nici coadă ; 

De prostia-i însă el n'avea păs mare. . - 
* O lăsase în voia-i fără: vro mustrare, 

Ci-i cra necazul că-i plăcea rachiul 
Şi cam prea adesea îi scurgea buriul; 
Deci trăind cu dânsa, intr'o zi 'ce-i vine, 
Neavând de lucru, zise întru sine: 
«Ia să ?ncerc pe proasta, voi a mă prefece . 
Mort lungit în casă, -să o văz ce face 2 IN 
Şi 'ncepând si peamă ca bolnav pe perne, 

„Strigă, «mor, nevastă» şi ca mort s'aşterne. 
"În felul acesta, ea lungit văzându-l, 
"Şi fără 'ndoială de ne-viu crezându-l, 
Fără să mai plângă sau să suspineze, 

> Puse ?'ndată masa, să se ospăteze, 
Şi pentru-o mai bună poftă de mâncare 
Trebuia să guste rachiul de tare;_ 
Buriaşul însă cel cu tiscovină, 
Care tot-dcauna o făcca cu vină, 
Era pus de dânsul sus, pe-o policioară, * 
Sub care acuma. s'a 'ntâmplat să. moară. 
Ea fări s'aducă alt-ceva să puie , 
'Toemai peste burta mortului se suie, 
Ca să 'ntinză mâna să ia buriaşul, 
Pentru răposatul să bea aldămaşul, 
Dar cum sta pe dânsul, el de greutato-i . 
Slobozi îndată un gemit în-spate-i: 
Ba dând jos buriul, zise cu mirare: 
«Vai !-şi mortul are pas de răsullare !» 
După ce jar scoase cepşorul şi supse, 
Şi la locu-i iarăş când luă şi-l puse, 

7
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Trebuind cepşorul să-l înțepenească . ? + S'a apucat de Capu-i să dea, să-l isbească, Dând şi: Na! (zicându-i) şi mai na odată. Că orcare faptă are şi răsplată! | Astiel dai în mine să nu beau dintrinsul,. . 
. sa . 

a 
: 

Şi de. beam vr'odată sl plăteam cu plânsul,. ** Dar şi eu acuma ?n loe de plâns şi elopot, . "O săţi cânt o horă şi-o săţi trag un tropoti» Astfel dacă zise, începu să danţe, ' Şi aceste vorbe cu glas să înalțe: — Aolică, aoleu! 
Scoală birbăţelu meu, 
Scoalii să jucăm un'joe 
Şi te culcă iar la loc; > 
Scoală-mi-te biărbăţel 
Vino să juciim niţel 
Scoală de mai sări: hop, hop Şi te culcă să te "ngrop. - Bărbatu-i l'aceste şi la alte multe Trebuia să tacă şi să le asculte, Şi hotări m sine cât de mult să tacă Ca să vadă incă co o să mai facă, Fiind-că ca de proastă ?n felul ce-o văzuse, “Fără îndoială: de mort, îl crezuse Deci viind „vecinii şi rude de-aproape Au chemat pe popa ca să-l Şi îngroape, Poate fiind gata mortul: ardicară, 

Rude şi nevastă după el plecară,. i - Şi ca o soţie trebuind să plângă, 
Se legină ?n cale şi "n dreapta şi 'n stânga, 5 $ Ş 9 „Cu țipăt do jale că să "ngâne plânsul,. D'alde aste vorbe strigă după dânsul: ..... Bărbăţelu meu iubit! DI 

De aseară, ai murit, 
Of! şi nu poci să te uit 
Şi la altul să mă uit! 

EI acum ca mortul ca st.nu-l îngroape 
Aşteptă, când fuse de un gard aproape, Şi-aci la îndemână un par bun cum rede,- -Din coseiug la dânsul. mâinile repede, Şi din loc zmulgându-l la nevastă sare, Inspăimântă "ndată- pe mic şi pe mare: Toţi petrocătorii se împrăştiază 
Şi ca prinşi de friguri ce înfiorează, 
O pornese la fugă ca o vijelie, 
Care spre piidure, cate spre câmpie, 
Unii iar d'alituri sar într”o ogradă, -. 
Alţii şe împiedic, jos. se fae grămadă, 
"Nu ştiu ce să zică, strig: «Aoleo, dracul ! 

N



  

O ŞEZĂTOARE LA ŢARĂ 

= Aoleo ne 'nghite de vii vârcolacul !» 
Iar novasta-i dete fuga drept acasă, 
Ca o potârniche cu păşirea deasă; 

a Mortul iar. în -urmă-i în mână cu parul. 
O mână în îngă ca vita vicarul. 
Ea fugea de îrică şi ţipă cu plânsul, 
EI râdea gonind”o înecat întrinsul. » 
Dar cu astă faptă, bictul răposatul 
Ardică de spaimă asupră-i tot satul; 
Vârcolac crezându-l pe loc alergară - 
Cu prăjini, cu lemne. toţi se înarmară, 
Şi sărind asupră-i în grab, cu iuţime 
Dând, îl omorâră cu mare cruzime. - E 
Şi aşa Piicală prin multele-i glume 

. „Şi-a pierdut viaţa 'şi s'a dus din lume. * | 
Deci acum cu mortul mergând să-l îngroape 

„ Când era să-treacă iar de gărd aproape . 
Incepii nevasta-i a strigă ?n glas mare: 
— Duceţi-l. de garduri mai în depărtare, 
C'apoi iar cu mâna de vrun par se'ncurcă 

"Ş'o să aveţi iarăş cu dânsul de furcă !.. 

Popa care sta de faţă şi acestea ascultă: 
Incepu o 'nviățături către ei a cuvântă!, 
— Aţi văzut acum, l& zise, glumele "n lume ce fac? : 
Iată cum îi fuse moartea ticălosului sărac, 
Auzirăţi şi prostia acelor omorâtori, ” 
Cari 'n lucruri mincinoase şi'n scorniri sunt crezători? 
Astlel do. credinţi deşarte la săteni tot se găsesc t 
Născocite tot de babe din îndemn diavolesc; 
De acelea :ce la muncă nu pot.nrerge la câmpii, 

“Şi le. las'a păzi câsa şi să vază de copii. 
Ele ca să, odihnească sperie pe pruncii mici, 
Să tacă, că-i mănâncă vârcolaci sau  pricolici. 
Alte dăţi iar cu Murgilă îi sperie astfel tot, 
Miază-noaptea sau Zorilă: şi cu alte câte scot, . 
Şi cu astfel de “nimicuri pe copii înspiimântână, 
Basă în inima lor frică, crese de toate tremurând; 
Mai cu seamă când e noapte şi afară când se duc, 
Insăş chiar din a lor umbră îşi închipuese năluc, = 
Se infiorez de-o broască, fug de-un liliac, ţipând, 
Mulţi cad şi în alte boale, sângele "m ei îngheţând; 
Alţii pân'ld bătrâneţe cred în aste lucruri seci 

" Şi li se'nfurnică pielea când aud de ele n veci; 
Ba atât temei pun încă cât şi p'alţi îi bagă 'n frici 
Şi din ce ştiu nu-i poţi scoate, mii de vorbe să le zici; 
Astfel cred ei că şi. mortul vârcolac s'ar fi făcând 
Şi viind noaptea la inimi de oâmeni ar fi mâncând, 
Pentru care fără frică, fşră, cuget de păcat.
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“Jar când se mai înv 

S'au pornit nelegiuiţii şi-au ucis p'acel bărbat, Nu fiţi dar şi voi ca dânşii, proşti, crezători de minciu vi Că sunt toate tot nimicuri, fleacuri şi doşertăciuni, - - —. Zou parinte, zise Iani,me dât buni 'nvaţaturi ; - Che si la ţara al nostru crede lasa secaturi; Chind am fost io mie odata am văzut pa un batrun Care speriat d'o broasca trei ori a scuipat în sun ;. . Şi la noi, stii, sunt pieptare tot cu mulţi nasturi sau bumb, De arzint si de matase, dar la sarac si de plumb, 'Chind a froit el caimenu ca să scuipe 'n sun speriat, S'a caznit un fas atunţe puna chind s'a descheiat, - Ama asta .tot țaranii crede mai mult, cum ai zis, 'Ca şi cari pe Pacala au sarit şi l'au uţis, Eu voiesc sa mulţumescu la fata care a spus, Che pentru înveţatura prilez de vorb'ai adus: Voi sa cumpar una floare chind me duc la Bucureşti, Cheltuesc un firfirica pentru' una să povesti. ' — Dar pentru 'noi, jupân Iani, — celelalte au răspuns, La atât poveşti o floare ştii că nu e de ajuns, Că şi :noi iţi povestiriim lucruri care: "ţi-a plăcut “Şi de toate, cum izuriim, prea mult haz ai şi făcut. — E haide, el le răspunse voi sa cumpar incă doi, Fiindc'a spus chite una poveste frumos si xoi, —, la'mi şi mie, jupân Iani, zise alta către el, Să'ţi spui şi eu o poveste frumoasă % acelaş fel. — Ama prea mult tirziu este, kir Iani îi zise ei, , ! “Spune dar, rău sa nu para, şi tu un floare sa iei, ' | Fata pentru mulţumire plecăciune îi făcu, “Şi următoarea poveste într'acest chip o 'ncepu: 

„PovESTEA rerer A PATRA 
Un bătrân odati?mi spuse ceeace s'a întâmplat, Şi cu ochii săi viizuse chiar aci'la dânsu ?n sat, O fată la roi, el zise, l'al douzecilea an - Lui soţ cu cunuaie pe unnl anume Stan; . Şi precum ştim. fiecare, doi inşi întâi când se iau, Işi vorbesc tot cu sfială, cinste şi. ruşine'şi dau, * Apoi "după ce mai trece prin îndrăzneală la guri, " Vorbesc şi relo şi bune, Ja cuvinte n'au măsuri ; Că sita până e :nouă c. pun în.cui, o cinstesc, 

echeşte, şi pe sub pat o trântesc, Aşa şi 'mtre casnici traiul nu 'ncepe a se suci Până când se face dâră; apoi ţine-to daci: Stan era tânăr d'aceia care traiul îi plăcea, Când cu unul, când cu altul S'adună şi petrecea; Părinţii ci îi zisese să ia unul mai trecât .! Dar ca vru să fie tânăr, şi luă cum i-a plăcut. Aşa dar Stan, cum ziseriun, după ce chefu-şi ficea
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Cât de întârziat noaptea la casa lui se 'ntorcea, - Nevasta lui totdeauna la ?'ntrebări îl apucă, Şi cu tot felul de vorbe îl certa şi-l judecă ! . EI iarăşi, nesuferindu-i, o luă, o 'ncăără. | | ” Şi asttel în toată vremea de ol bătută eră. 
Eu care (ziceâ bătrânul) 'aproape de el şedeam, In casa lor şi în curto or ce se făcei vedeam: “O auzeam totdeauna bocindu-se şi plângând. Şi tot ca d'alde. acestea din gura ei inşirând: 

Arziăi-l focul” bărbat, Or apucă or ce vede Cum mă bate turbat! "Şi asupra mea repede. Mă” pisează ca măr, „ De trânteli mii pe jos Şi înă smulge de păr! . Zdravăn n'am nici un os -.- Mă loveşte, dă în mine Cap, picior, mână, cot, - Or cu ce 'n mână-i vine, Vânătă's peste tot, Gata stă la toată vorba - „Arză-l focul măritişul, Si mă bati cu cociorba. . Prăpădi-s'ar şi fetişul, : De-i. răspunz vr'un amar Că nici un bine mare, Mă ucide.cu par... .: Amândouă sunt amare, Or azvârlă cu lemn o Of! moartea o strig cu glas: Şi'mi face pe trup semn: Ca să vină 'ntr'acest ceas, Nam să-i zic, si-i judec vina . “Să mă ia, or pe el, “ Mă izbeşte cu priijina,. Si mă scapo “intrun fel. 
Ascultând aceste vorbe îndârjitul ei bărbat Şi auzindu-i blestemul asupra ei s'a turburat.: e Sare iarăşi, o mai bate, judecând-o necăjit, Zicându-i: — Na şi na iarăşi, saturii-te de vrăjit, Apoi făcând-o scăpată, ea după casă s'a dus, Şi din. piept iar cu suspinuri astfel să plângă s'a .pus: 

Aoleo. mă-mă doare spata, Aoleo "mj-a-"mi-a frânt piciorul, Că m'a bătut cu lopa-pata, Că m'a bătut cu to-toporul, Sufleţelul cât colea. A Sufleţelul cât colea. Aoleo mă-mă doare gâtul, : _ Aoleo "mi-mi-a secat şoldul, Că m'a bătut rău u-urâtul, - - Oa dat în mine cu bo-boldul,. | Suileţelul cât colea. Suileţelul cât colea. Aoleo, miă-mi doară mâna, "Aoleo mă-mă doare cotul, Că m'a bătut cu pră-prăjina, Ca dat cu lemnul ne-netotul. Sufleţelul cât colea. IE Sufleţelul cât'colea. * 
Pâwaci după co plânse, începu a se'nchină - Şi a blestemă de parcă văzduhul se clătini - . Bărbatul său cum aude aleargă iarăşi la ca, , „Apucă s'o bată iarăşi în legea lui cum ştia. Nevasta însă 'ntr'acestea se jură pe Dumnezeu, Zicând: — D'ei muri bărbate, şi cumva d'oi trăi eu, „Să ştii ci?n ceasul acsla ce te-oiu băga?n pământ. A ş "În loe de plâns cu un cânţee -0-sii-ţi joc peste mormânt.
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Deci nu trecu multă vreme, blestemu-i s'a auzit, 
Şi căzând el la o boală a zăcut şi a murit. 
Nevasta acum de dânsul văzându-se c'a scăpat ; 
Cu lacrimi de bucurie l-a dus şi l-a 'ngropat.; ' 
Apoi ca să'şi împlinească straşnicul ci jurământ 
Cântă următoarea horă Şi îi juc pe mormânt: -. 

Iei e ţărână, ici glod, * : Dar de cât l-oi deşteptă, : 
ci e bărbăţelul mort, -. . Voi jucă şi voi cântă. 
Iei e tocma unde joc, , Dormi, “dormi: birbăţelul meu, - 
Dragostea mea cea cu toc. . Ierte-mi-te Dumnezeu: _. 
Iei doarme cu mâini la piept, . „Dormi dormira-i somnul lung 

-» Şi-o să joc să mi-l deştept; :. :.. "Că câte-am tras îmi ajung!" 

“Toţi, de prea maltă-i iubire, a înebunit,. zicea, 
„Şi-a pierdut simţirea, mintea, şi nu ştie ce făcea. 

"După ce cântă ea însă şi jucă, precum am spus, * 
O luară celelalte şi la casa ei s'a dus, 
Mângâind-o şi zicându-i a nu se prea: întrista, 
Că e incă tinerică şi se poate mărita, - - - 
Caro şi fără zăbavi o şi puse asta ?n gând, 
"Cu vederea: când pe unul, când pe altul alegând, A 

Căci : — Rar din femei văduvite + Socotind ct?n loc vor pune 
Si nu vrea să se mărite, „Tot astfel de buni sau bune, * 
Rar şi om si nu se "nsoare' Cei ce au trăit rău iară, 
Când nevasta lui îi moare; So bucuri că: scăpară, 
Or. cum, trăit şi trăită ! Umblu, caut să găsească 
„Se însor şi se mărită ; „lar să 'se căsătorească ; 

„_Ceia ce au trăit bine „Alege până culege 
Făr soţie nu l'e bine: E „Jar în lanţuri să se lege 

„De 'ntristare. şi de jale "Şi m loe alţi ori alte pune | 
” Hotirise, găsesc cu cale . De mai buni sau de mai bune, 

Pără să mai zăbovească * » Dar la or ce urn'alese 
Iar să se căsătorească. . :.. La "nceput nu se "'nţeloge. 

Aşa şi astă nevastă câte a tras le uită, 
Işi găsi hârbul capacul, şi iarăşi se mărită: - 
Care bărbat nu se ştie bun sau rii de s'a "ntâmplat + 

» - De cât ea ?ncepu si plângă după 'ntâiul ei bărbat. 

Zicând : * >" Asta mereu gură face: 
—— Aoleo şi vai do mine: - :, - Sti tof de. mă cieilezte, 
Ce făcui nu făcui bine, „Can şurupuri mă suceşte,. 
Na fost cum gândeam să'mi fie :. Inima în mine crapă, - 
Am intrat în foc de vie; Că mă fierbe fără apă; 
Cel dintâi tot mai bun fuse, Un cuvânt bun nu'mi vorbeşte, 
Dar moartea'n mormânt mi-l puse, Ci mereu mă ciocăneşte, 
Că-l certam “să stea acasă, Ca ghionoaia- copaciul : . 
Iar acest nu.vrea să iasă. Şi nicovala covaciul. 
Il certam şi de ce'mi' tace. OF! cel bun mi-l luă sfântul ! 

. = 

=
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* De mi-l mănâncă pământul, . 
- Şi'mi dete pe 'ndrăcitul, 

Având ca mai multe zile şi p'acela l-a 
Şi se bucură în sine că 
Apoi lui şi pe altul, dar 

" Asemenea şi de dânsul tot. plângea şi: se bocea : 
Pe cel dintâi bărbat iarăşi de mai bun îl liud 
Căci şi de o bitea, însă 

— Ce bărbat e: dorință 
Şi nici nu i-am plâns de 
Atunci ea cu j 
Încep 

Scoală 'sufleţele, scoală. 
Scoali să vedem ce -boală, 
Ce boală te împresoari, 
“To doboară, te omoară ; 
Scoală îmi spune şi mie 
Ca să-ţi caut doftorie ; 
Scoală un “cuvânt îmi spune, . 

Pe turbatul şi sucitul. 

Ş 'ngropat, 
şi de el a scăpat; 
nici ăsta nu-i plăcea, - 

â, 
el tot-mai cu milă da. 
Zicând : 
pierdui, din mâni scăpai, 
boală, şi nici când il îngropai, 

ale multă la mormântul lui mergând, , 
aceste vorbe să. le înşire -plângând: Pa Ă 

Nu tăceă, nu mă răpune! 
Că de când nuţi este bine 
Nu to-ai mai uitat la mine, | 
Ci te uită .cu-ochişorii - , 
La lacrimile plânsorii, | ” 
Si'mi vezi suspinul cum iese 

: Din piept cu sughiţuri dese. 

După ce ea mult îl plânso cu cele co le zicea, 
Le închipuiă la boala-i când de moarte 
Apoi după o ticere ca de un minut de 
Incepi cu d'alde 

Unde te duci, hărbăţele 
Şi cui mă “laşi, sufleţele ? 
Of! cum te 'nduri. de mine 
Să laşi să ip după tine! 
Te întoarce şi te uită | 
Că să'mi vezi jalea cea multă! 

„Poate va zice neştino că 
Eu îl îneredinţez însă. că 
“Cu suspinuri, 
Ca când atuncea murise 

, Apoi după o odihnă începu iar a ţipa. 
(Adică închipuindu'şi că atunei îl îngropă :) 

Mila mea şi dorul meu; 
Spune ce “ţi-am greşit eu? 
Care vorbă te-a :scârbit, 
Ce necaz te-a osebit ? 
Pentru ce te-ai mâniat, 
Și te duci nemângiat ?... 
tăi, ah ! sufloţelul meu! 

cu leșinuri, 

“m pat zăcea. 
ceas 

aste să strige cu mare glas: 

Vai! nu mai poci, caz po cale, 
Leşin, mor de a ta jale! 
Stăi soarele meu cel. dulee 
Stăi nu grăbi a to duce, 
Stii, or mă ia şi pe mine 
Să fiu întrun loc cu tine. 

ea numai le zicei, 
în adevăr plângea 
lungindu-se po pământ 

şi îl ducea la mormânt, 

Unde mergi să. merg şi eu: 
a-mi să te însoţese. ” 
Nu mă lăsa si doresc. 
Voi să fiu în. brațul tău . Sau mai bine sau mai rău, | i: 
Sau la iad cu tine merg, 
Ca şi la rai chiar alerg,
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Cu mângâieri ardicând'o au 
E a a. . a La a căror mângâieri, când > . 

Cu suspine şi cu jale: — Iubite surori ! zicea, 
O să mor, ah!'o să mor - - 
Cu amar şi foc şi dor! 
O să mor, să mă sfârşesc, 
Că ce-am pierdut nu găsesc : 
Am pierdut un diamant, 
Mai frumos. decât berlant, 
L-am pierdut, de tot s'a dus, 
Din vedere l-am răspus, 
Of! fraţi! dornice femei! 

"In deşert scurg ochii mei, 
Că nimic nu folosesc, 
Numai doar mă pedepsesc, 

ANTON PANN 

Văzând jalea ci cea multă, ce-o priveă nişte femei, 
us'o Ja casa ei,.. dus?o | s 

pe cale o ducea, | - 

Toate ?n lume sfârşit au, 
Numai eu do leac nu'mi dau 
Ce e pe. hârtie scris ” 
Cu greşeală nu s'a zis, . 
“Că odată te însori, 
Şi odată iarişi mori. 
Căci întâi e vinul must, 
AL doilea fiert la gust, 

_Şi al treilea oţet, 
Nici must, adică, .nici fiert... 
Ce e bun o 'n căpătâi, 
Urma -nu.e ca întâi. 

Astfel biata femeuţi focul după co 'şia plâns, | So uită la celelalte ce "mprejuru-i s'au fost strâns, - Şi începu către ele să vorbească suspinând, Să lo dea învățătură ?n următorul chip zicând: . - 
Of! drăguţe surioare 
Şi leicuţe vecioare? 
Toate "n lume's trecătoare 
Şi păreri amăgitoare ; 
Cugetul să nu vă 'nşele 
Cu păreri de tinerele 
Şi 'noâmtări de frumuşele 
Că nimic nu e de ele, 
Astăzi. firea vă răsfaţă 
Ca o floare dimineața, 
Rumenele ies din faţă 
Şi pe buze-vă roşeaţă ; 
Mâine faţă vi se strică, 
Rumenele s'aridică; 
Ca floarea se scuturi, pică, ; 
Vă zbâreiţi ca o urzică, ! 
Şi "n juneţea-vă cea fragă _: 
Câţi vă zic azi: «dragă, 
Mâine ochii o să'și tragă 
Şi în seamă nu vă bagi ; 
Ci luaţi de sfatari sfinte, 
Na vă farinece cuvinte 
Şi să vă ieşiţi din minte, 
Să. cădeţi în vre-o necinste ; 
Vă iubiţi bărbaţii "nu viaţă, . 
„hiar din suflet, nu din faţă 
Legea după cum învaţă; 
Ca s'aveţi trai cu dulceaţă; 

Î . N 

dragă.» 

Temerea e prea grozavă, 
-Ea e n casă rea otravă, 
Că aţâţă tot pâlceară 
Şi aruncă 'n iad din'sla ră, 
Nu e nici o vieţuire 
Când'e ?n casă neunire . 
Sau urmează "mpotrivire 

“Din vre-o nemulţumire ; 
Eu eram între neveste 
Ce mă stăpâneam de-aceste 
Dar o nebunie este, 
Că nimie nu foloseşte, 
Nici 'un bine nu'mi făcură . 
Ci prin ceartă şi prin gură, 
Mai vârtos aceste'mi fură 
Spre pedeapsă şi spre uri. 
Limba'mi aseuţeam ca pila 
Şi "'ns?'mi am umblat cu sila 
De'mi pierdui, prea scumpa milă. 
Ce'mi îu dată de copilă:. 
Imi căzuse ?n ochi ca norul, 
Ii dispreţuiam amorul, 
Şi acuma îi duc dorul; 
Dar din mână când pierzi. oa re, - 
Ia'ţi nădejdea, nu se 'ntoarce, | 
Lacrimi cât de mult de-i stoarce: 
Sa rupt firul, nu se. toarce!
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Pe -culmiţa deâlului, 
Dealului. „Ardealglui, 
Plimbi-mi-se prin colnic 
Ghiţă cu mândruţa lui, 
Cu dalba drămuța lui, 
Pe doi ageri căluşei 
Incărcaţi cu. gilbinei: 
Cu” doi bani- în buzunari, 
Cu doisprece lăutari, - 
Din doisprece ce-i avea 
Nici unul nu-l mulțumea, 
Ci din gură îi orăia: 
— Dragă, mândruliţa mea, 
De când, mândro, te-am luat: „Jar Cătănuţ n'o hiea Unu cântec nu "mi-ai cântat, i 

Ci cântă, mândruţa mea, 
Iar mândruţa îi grăia: 
Ghiţule, drăguţul meu | 
r= Bucuros ţi-oi cânta eu, . 
Dar am un viers femeiesc, 
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— Bravo! zise jupân ani, fata dup ce-a tăcut ; 
Asta a plătit o flore' che pre mult me a placut, :: 
Si acus ve las in paţe, la vorbe nu me incure, 

„Me a venit la ochi somnu si mo duc ca se me culc. 
Altă fată zise iară : — Jupân ani să 'ină ierţi, 
Incă pentru o poveste un cesuţ n'o'să aştepţi ?... 
Că şi eu pretind o floare de Ja Bucureşti simi iei, 
— Saţţi iau nu e lueru mare, zise jupân Iani ei; 
Ama zumatate nopte s'a făcut, s'a 'ptirziat, 
Che a chintat si cocosu, s'inca mos Bran n'a chintat, 
Lasa el s'a chint'acuma, che zou a sezut pro mult 
-O mos sa viu muine sara la povesti iar sa ascult.» - : 
— Bine zici, cucoane ani, zise liutarul Bran; 
Că mai uitat de aseară şi pe mine şi pe Stan; 
Incai de alde moş Neagu crez că n'o mai fi putând,-:. 
L-am. văzut do adineoară tot mereu de somn căscând, 
Dar acuma eu cu dibla cum voi începe pe loc, ..! 

— Taţi.si chinta, zise ani, nu fii cum esti si la port, "N'ai rusine de parinte, sa vorbesti ca la cort? 
— Să mă terţi cueoane Iani, zise moş Bran către el, 
Dar ce pofteşti, porunceşte: cântece, horă, orce fel ? 
— Voi, îi'zise jupân. Iani, sa chinţi chinteţi batrunosti., - Cu ţinste, cu omenie, — sa nu die ţiganesti. 
— Lasă, las, cucoane: Tani, zise el dibla dregând, 
Ştiu cu ce cântec iţi place, Şi 'ncepe-a cânta zicând: 

» CÂNTECUL ÎNTÂL 

Seamiină a haiducesc, 
Şi puternic la cântat 
Se aud> 'ndepărtat 
Dacă aşa cuvânta, 
Şi începe a cânta, 
Munţii 'nalţi cutremura;. | 
Văi adânci îmi răsuna, 
Ape reci se turbura, 
Livezi se înfiora, | 
Şi “viersul' când îşi urea 
Copaci, ramuri se mişca, 
Frunzele pe jos pica, 
Inimade: om seca * 

„Şi către dânsa seria : 

Pe-apa râului în -sus,. 
Numele Govora pus 
Unde locuia Gruian, 

— „Cântă'ţi. mândro cântecul ! 
„Că "mi-e dra ca sutletul:»
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Gruian Pazvanu Codiean 
Auzind mândra cântând 
Dealuri şi văi răsunând 
“La Cătănuţă ieşea : 
— Ghiţă, Ghiţă, Cătănuţ, 
Nu poci ca să te mai cruţ. 

„Ce caţi po moşia mea, i 
„Că eu sunt stăpân pe ea? 
Ce te plimbi prin ca“cântând 
Izvoarele tarburând;” 
Livezile încurcână 
Şi fânoţele călcând ? 
Or pe mândra vamă dă-mi, - 
Or să stai să ne luptăm: - 
In săbii să nc lovim, 
Unul din doi să murim, 

, 

7 

Şi care va rămânsa | 
"El pe mândruţa să ie, 

Iar Cătinuţ răspundea N 
Şi către Gruia grăia : 
— De luptat ne vom lupta 
Dar eu vamă nu ţi-oi dal, 
Aşa dac'au cuvântat 
La luptă s'au apucat: 

„Se luptară într'o zi * 
Soarele până sfinţi, 
Dar în timpul de luptat 
Rea ispită s'a 'ntâmplat - 
Lui Ghiţă care-i păsa 
Să-şi scape mândruţa sa, , 
Brâul i se slobozea 
Şi către mândra griia: 

_— Mândro, lasă calu 'n frâu 
Şi 'noadă-mi pustiul brâu, - 
Că-mi pune capit Codrean, 
Al meu şi ul tin duşman. 
(Dar femeia, haine: lungi, Ă 
Minte scurtă, plete lungi, 
Cine 'n minte-i s-o lăsa 
Aibă-i portu "n viaţa sa) ; 
Cătănuţ ei 'când oriia pp 
«Ea astiel îi răspundea: 

— Eu n'a înţeles nimi 
Si pentru un asa; chintec nu 
— Lasă, îi zise moş Neagu, 

| Ast cântec nu e d'acuma, 
Ci esto din alte veacuri, 

"Cântecele pe atuncea astiel 

copilăresc, d'ale noui, 
rimase de la cci bătrâni; 

— Cari pe cari ați birui 
Tot un birbăţel mi-o fi! 
Citinuţ. când auzea 
La Gruia se-repezea, 
Paloşul îşi strălucea, 
Printwînsul îl petrecea, 
Jos la pământ îl trântea,. 
Şi "ntre morţi îl trimetea 
Şi calul încăleca | 
La târle in grab pleca. 
Mioluşei graşi alegea. 
li junghea şi îi frigea, 
“Plosca de vin încărca 
Cu vre-o cincisprece oca, 

Şi la masă s'aşeza O - 
Cu dalba' mândruţa sa. 
Mâncând către ca grăia: 
—— "Ţine vin din mâna mea. 

„Că .de astăzi incolea 
Au ăi bea au năi mai 

" C'astă vară am muncit 
NANouă clăi fân am cosit. 

" Dumnezeu dragul a vrut 
La opt vâriuri I6-am ficut, 
"Numai una mi-a rămas 
Să-i. fac vârf într'acest ceas, 
Aceste dacă grăia „i 
Pe mândra de plete ia, 
Scoate paloşul lucios 
Şi-i reteazi” capul jos, - 
Şi de-asupra clăii sus - 
Ca „să-i facă vâri l-a pus. 
“Trupul bucăţi i-l făcea 
„Şi la soacră îl ducea, 

- — "Ţine maică, îi zicea, . 
Bagă, fierbe în ulcea, 
Şi pune a ospăta, 

“Că este chiar fie-ta, 
Care o ai răsgâiat 
Şi creştere rea i-ai dat, 

"Că pre câţi îi va zări - 
Şă vrea tot bărbaţi ai fi! 

E 

bea, 

ca, zise chir ani lui Pran,, 
-ţi dau măcar niţi un ban, 
"că îl înţelegem noi, 

erau la români,
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— E hai, chinta acum altu, 
Tot asa de care pl 

CÂNTECUL 

Supt poale de codru verde 
Mititel foc: mi se vede, 
Mititel şi potolit, 
Tot de voinici: ocolit; 
Nu ştiu zece, cincisprezece, 
Şi mi-ţi frige un berbece, 
Un berbece, berbocel 
Sugător şi mititel. 
Şi nu-l frige cum se frige 
„Ci-l înfige în cârlige- 
Injungheat, nejupuit. 
Ca un purceluş pârlit. 
Şi 1 întoarce din belciuge, 
Ca si-i fie carnea dulce, 
Şi să-l aibă la colnici, 
De merindă ca voinici. 
Supt umbră de păducel 
Voinicei mănâncă miel, 
Şi beau vin din -bărduşe], 
Cântând şi grăind. astfel: 
— Codre, codre înfrunzit, 
Codre frumos înverzit, 

CâxrecuL 

Ce frunză se bate 
Mai de dimineaţă, 
Pe nor şi pe, ceaţă? 
Bate-mi-se bate 
Frunza plopulai 

* In 'malu! Oltului. ! 
"„ Dar de ce se bate?.. 
-Se bate că-i pasă, 
"Că e frunza deasă, 
Bate şi se bate! 
Că e 'n coadă lungă 
Şi'n foaie rotundă, 

+ Sus frunza so bate 
Jos inima arsă 
Plânge, lacrimi varsă, 
Vreme, fără vreme, 
Pe la miez de noapte 
Cu sudori de moarte, 
“Două lemne crude 

- Către' râul Lotru 

aţe si e potrivit aţi. 

jupân Iani porunci, 

A 
AL DOILEA 

“ "Ţinezmă 'n tine ferit, 
Cu frunză acoperit, 
Codre, vei aveă păcat ' 
Cumva de m'ăi dă legat 
Că nimie.nu “i-am stricat. 
Nu. mă ştiu de vinovat 

„Că ?n tine“'de când intrai 
Numai o cracă tăiai, 

” Armele de'mi atârnai, + 
Şi la umbră-ţi m'aşezai. 
Le-aşi fi pus codre, şi Jos, 
Dar pământu-i uniedos 
Şi fierul e ruginos, 
Îşi pierde lustrul frumos, 
Codre, codre, duşman eşti! 
Tu voinici-i amăgeşti, 
Ii aduni, îi priimeşti, 
Tu-i predai iar, nu-i fereşti. 
Cât e codru de frumos, 
Cu frunza verde umbros, 
Iarna putrezeşte jos, 
Şi voinicii şed la gros. 

AL TREILEA 
s 

Să sfădese in codru. 
Unul eră 'Teiul 
Şi-altul eră Bradul, 
Ce'şi lăudă ueamul, 
Bradul surpă Teiul, 
Cinstea mieşorându-i 
Şi asttel zicându-i: 
— 'Teiule, 'Teiule! 
Scurtule, grosule 
Şi burdufosule! 
Du-te inti'o parte, 
Că tu nu ai cinste 
Simi stai inainte, 
Nalta mea tulpină 
Cine sunt mă spune, 
Şi to poei supune 
Ci eu vara, iarna 
Stau în codru verde, 
Frunza'mi nu se pierde. 
Po mine mă pune
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'Pe la nunţi în frunte 
Cu podoabe multe, 
Domnii şi *mpăraţii . 
Mă pun la paradă 
Pe uliţi şireadă | 
Mă face şi scânduri - 

„Să aşterni palate, 
Case luminate. 
Tar ţie în vrome 
De o brumă mică 
Toată. frunza-ţi pică, 
Şi meşteri de vine 
roci, lopeţi te face 
De case sărace. - 
Teiul îi răspunse: 
— Bradule, Bradule, 
Mândrule, naltule! 
Do surda iţi lauzi 
Neamul; rădăcina, 

Frunza şi tulpina, . 
Că eu totdauna 
Am şi port în lume 
Mai de cinste nume, 
Pe mine a tine 
Scânduri nu mă face, - 
Pe jos să mă calce, 
Nici ajung vre-odată 
Şindrilă pe case, 
Ur linguri şi vase, 
[coane mă face, 
De mă însoţeşte 
Şi mă zugrăveşte, 

„Şi pe mine serie 
Cu vopseli frumoase, 
Isuse Cristoase, . 
La care se 'nchină 

"Noroade şi gloate, 
Neamurile toate, 

i Cixsrecur AL PATRULEA 

Sună sună şi răsună, 
" Suni petricica'n vale, 
Răsturnându-se pe calc. 
Mândra mea plânge. cu jale, 
Plânge, plânge şi suspină 
Că pe deal, po colnicele 
Şi-a perdut prin potecele 
Dragostele tinerele, 
Plânge, plânge, se jeleşte 
Blestemând iarba şi pirul, 

"Au nu vezi unde mă :due? 
Omule, boule, * | 

Într'un condur pun papue 
Omule, boule; i 

Cu papucul târşiind, ! - 
„Omule, boule, 

„Cu conduru tropoind, 
„*  Omule (şi celelalte). . 

Ci de când n'am măritat 
"Şi te-am luat de bărbat; 
„Nu te-ai mai trezit din prost, 
-De necazuri tot am fost, - 
Că cu patru boi, la jug. 
„Le-am mânat să ari la: plug, 

CÂNTECUL AL CINCILEA 

SiUşi giişească trandafirul, 
Plânge, varsă lăcrimelo 
Oltând cu foc şi cu pară, 
Că drasostea de-asti vară 
Se schimbă ?n fiere amară, 
— Dragă mândro nu mai plânge 
Din ochi lacrimi nu mai stoarce, 
Că ce zboari nu se 'ntoarce, 
Ai rupt firul nu se toarce, 

r 

Plugu'mi -lisaşi la nevoi, 
Și îmi răpuseşi și. boi; 
Te-am mânat, iar te-am mânat 
Şi cu puşea la vânat, 
Puşca ?n două “mi-o frânseşi 
Și cureaua ?mi aduseşi, 
i-am dat cofa să to duci 
La puț apă să ?mi aduci, 
Cizuşi, cofa o spărseşi 
Doagele. îmi aduseşi, 
Te-am mânat apoi pe ve, 
Cu hârbul simi aduci foc, 

"Haârbul mi l-ai bucăţit 
Sprâucenile “ţi-ai pârlit,



Lb
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Te mâni să'mi tai un lemn - a Până când să cern un pielmn ! Toporul ai năpustit Ă 
Supt lemne ai adormit, iza 

— Mos Bran, zise iar chiar Tani, pun'aiţi chit ai chintat "Sa platit un firfirica care aseart “ţi-am dat, 
„Si aciima sa chinţi inca pentru paharul de sin, * „Can nainte de: plecare sa joţi fetele puţin. 

Moş Bran mai dregându-si dibla "'ncopu”să cânte pe loc 
y » * p l Şi fetele mulţumindu-i se apucarăi de joc. . 

| HORA» 

Către mine te jurai, - Şi-ţi zicea c'o să te ia, ” Dorule, dorule, Ş'acel îmi-e prietin bun, Că pe'nimeni nu. mai ai, Nu'mi vine ca să-mi 'răzbun ; ” Dorule, dorule, - Dar de nu te-oi mai vedea ” Mai făcut de te crezui,: » ar în braţe ai sedea, . Dorule. dorule, ” Li şi ţie 'n acel ceas | Dar cu ochii mei viăzui, Dragostea vă seoţ pe nas; Dorule, dorule, | „Din mâna mea ce-aţi păţi, . Că altul te mângâia Amândoi veţi împărţi.. 

Când zbârnâitura diblei, caro-abia se auzea, . - - La joc, la tropoitură pe fete le îmbulzea, 
Un dulăiu ne-având plăcere ca să privească la joc Şi căutând să-şi „găsească vre un mai liniştit loc, 
Se sui în car la: mine, vrând aci a se culca, 
Eu văzându-l, frică 'mi fuse nu cumva a mă muşca Şi făcui încet la dânsul un ni-i! si un odir; - | Dar răutăciosul câine: nii vru Să-mi facă hatâr,” - -- Ci sărind jos deodată, spăimântat cum wa văzut, . A început să mă latre ca pe un necunoscut,. . Şi. auzind lătrătura, care nu o înceta, i Fraţii lui din bătătură au venit a-i ajuta, 
De a căror multe glasuri dibla, cântecul de joc, Cu totul se amuţise, nu se auzea de loc. 
Toţi atuncea lisând jocul Şi sărind în câini să dea, " Alergară împreună şi co latră a vedea: ” 
ŞI cu ochii dând de mine începură a striga : po : «Hoţu! hoţu ! puneţi mâna bi... Şau sărit a mă lega. - Ă Gazda, care se' culease cum n'a fost tras sub pătul, Ca un ostenit de cale şi de şozitori situl, 
Auzind, strigă la dânşii: — Ia, staţi, pentru Dumnezeu, Că nu este hoţ, săracul! ci-l adusei aci eu, ă 1 găsii colea pe cale. jos, căzut de ostenit; e | 1 Şi cum îl pusei în caru'mi, el pe loc a adormit. ; „Eu, fiindcă înserase, am gândit că & păcat  . E
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Să-l las undeva pe drumuri şi îl adusei în sat; Ca să nu-i mai strie şi somnul l-am lăsat st dormi'n car, Dar despre ce parte vine; şi-unde merge, nam habar. Jupân ani, arendaşul, începu a mă "treba, 
Unde merg şi cu ce treabă, şi do am răvaş au ba? Eu care îi auzisem numele d'atâtea ori, . 
— Avui, am zis, jupân Iani, încă şi nişte scrisori, Dar un danţ pe nebiute, şi o ploscă pe situl, ” M'au făcut să le pierz toate şi să dorm şi sub pătul. — Nu înţeleg, el îmi zise, lasa .vorbe de nimic. Ma de unde me cunoste, si sti che Iani imi zic? . “Stane' m'o! io domnu asta pareche'mi vine se ma tem, “ Ado una luminare, ține este sa vedem! 
— Dar de unde lumânare ? ii: răspunse -Stan pe loc, Poate că vre un tăciune să vă aduc do lă foc... "— Ado, ie si taţiune, jupân. ani porunci. 
Stan firă să zăbovească c'un tăciune fu aci. 
Dar sutlând să lumineze, nişte scântei s'au întins Şi în- pătulul de paie cum săriră, s'a aprins. 
Toţi atuncea începură : «Apă, apă» a strigă, Şi Iăsându-mă pe. mine, ca să-l Stingii alergă ; Eu, aflând prilej atuncea, printre: ei mă: strecurai Am ieşit din sat afară şi 'ntr'o pădure intrai, 

: “Darii ca povestea ăluia : 
«Când „are omu 'n viaţă 

- Vr'un. rău la cap a'i sosi, 
"Or adastă -ca să-l paţă. 

. Or aleargă a-l găsi», 

Căci:. -. 

Pase'mi-to ?n acea vreme de un hoţ se auzea. Şi potera în piidure ca să-l prinză îl păzeă, 
Cum mă zăriră îndată mă luară la mijloc, 
Şi: «Predă-te, îmi strigară, că te împuşeiim pe loc !» Eu înmărmurii de frică, neputând să mă ascunz Că,.cum pierdusem răvaşul, ce eră să le răspunz ? 

Mă luară, mă legară, în cătuş de lemn m'au pus, Şi bătut, ca vai de mine! la ispravnie drept m'au dus. 

N



„ NAZDRAVANIILE 
Lui i 

„NASTRATIN HOGBA



  

  

. . . . LA 

Invăţătura, dată rău se sparge în capul tău. i 

Nastratin eră un hogea (dascăl sau învățător), . , | 
Care a rămas de+basmu până astiizi. tutulor, . - i 

- Pentru că era din fire pe-o ureche, ntizdrăvan, - - 
Nu-l găseşti însă în faptă să fi- fost vre un viclean, 

"EI şezând odati?n şcoală, ce îi deto 'n Simplu-i gând: - 
» Ascultaţi copii le zise, (cu 'ntâmplare strănutând) : 
Să ştiţi de-astăzi înnainte că eu când voi strănuta, 

+ 

Toţi bătând îndati'n palme st'mi ziceţi «hair-ola» Do - 
Cu "ntâmplare dar Odată găleata în puţ “căzând, - 
Și cu co să scoată apă pentru şcoală neavând. 
Hogea porunci îndată ca din toţi ai săi. şcolari 
Să se laso'n puț sto scoaţi vreunul din cei mai mari: 
Merg şcolarii toţi în grabă, pe- lângă puț se adun, 
Dar privind şadâne văzându-l, ma. vrut să intre nici un, 
Deci văzând că curaj w'are nici unul din câţi era, 
Jotări 'n.cele din urmă el într'insul a intra * ! - 

“Şi s'a desbrăcat, de toate, cu capul gul şi deseulţ, 
Legat cu un ştreang: de mijloc, şcolarii-l lisară "n puț. 
După co găsi găleata şi după ce o legă, 

„Către şcolari dete, gură şi să-l tragă le strigă. o. 
Ii, pornind cu toţi deodată, să-l tragă în Sus de jos. 

„Şi tocmai cam .pe la gura puţului, când fu: el scos. 
Razele lumini 'ndată îl gâdilari în nas „. a 
Şi începu să. strănute “una ?ntr'alta' "n, acel ceas. 
Ei cum aud că strănuti aminte m grab şi-au adus, 
De porunca lui cea dată, (după cum am spus mai sus) 
Şi cu toţii deodată funia din mâini lisând, . Ne 
Incepură-a bate "m palme şi «hair-ola». strigând, - 
Bietul Ilogea cade'ndată ca un dovleac jos. trântit. : 

„Până'n fund îşi sparse capul de pereţi fiind lovit. - 
„După ce eşi în urmă de cei nerozi -copii tras, 
Jupuit, ca vai: de dânsul, la picioare. mâini şi nas, 
Zise: — Nu e vina: voastră, ci-a, mea. că n'am judecat 

„Şi astfel de cinste neroadă ca să'mi daţi v'am învăţat, -- - 
Care cele după urmă din pricină-i ajunsei 
Cu picioare, mâini belite şi cu cap spart m'alesei. 

1) Să fie de bine. eu
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- Copilul'se învaţă, când nu se răsiaţă, 
Nastratin Hogea: la apă vre-un copil când trimetea, Mai întâi, de-ai da urciorul, el S'apuca şi-l. bătea, . "Un prieten întrebându-] de ce bate pe băiat, Când îi dă 'ureioru?n. mână, fără a fi vinovat, — II bat da, el îi răspunse, ca să ia seama. mergând -Si nu spargi'n drum ăreiorul niscai nebunii făcând, Ci după ce îl.va. sparge, pedeapsa e de prisos, Cât'de mult de îl voi bate, numai am nici un folos.. 
NR | * IN e. : . „Pâine la foame, udată, e cea, mai dulce bucată, 
Nastratin Hogea odată pe-fiul său l-a 'ntrebat. " Xiseaiva zaharicale vre-o dată de-a mâncat? -- Copilul stu i răspunse, că n'a mâncat nici de cum - Hogea îl întrebă iarăşi — Dar ce mănânci tu acum ? — Pâine uscată cu apă. — Hogea zise: — “Aşa dar Socoteşti car fi în lume vre-un alt mai dulce” zahar, Ca astă pâine uscată 'ceo uzi şi o îmbuci Cu atâta gust şi foame, .cât şi altu-i poftă-aduci ? | 

- Nici unele nu sunt rele, dacă te deprinzi cu ele... 
„Cu Nastratin un prieten întâlnindu-se în drum, II întrebă cum petrece cu sărăcia acum? EI răspunse : — Foarte bine, tocmai ca şi cel bogat, — Cum se poate, cu mirare cellalt iar l-a întrebat, , ; Să trăeşti cu sărăcia foarte bine, precum zici?! . : — Ce te miri, elîi răspunse, pentru aşa lucruri mici ? Trăiesc c%'s deprins cu dânsa ca şi viermele în hrean, , Nu siiiţ nici o greutate chiar şi când. n'am nici un: ban. 

  

Orice numeşti avere să păstrezi tot în vedere. : 
Mestecând odinioară Nastratin Hogea mastic 1) (Care Românii de obşte sacâz bun sau dulce-i zic), Când vru să şează la mâsă el în . palmă îl scuipa, Șin vârtul nasului tocmai potrivindu-l îl lipea. - "Un prieten întrebându-l” că de ce face astfel; | Hogea ii dete răspunsul în scurt zicând către el: — Totdauna dator este omul lucrul a'şi' păzi Şi să-l aibă în vedere în fieşte care zi: 

ea aa 
2 

+ A - 

  

- 1) În părţile răsăritului toate femeile, fetele şi copiii obicinuesc să mes- tice în gură sacâz. , - - RR
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Când se găseşte alături, numai din miros te saturij 

„ Nastratin Hogea ?ntr'o seară la fereastră cum şedea 
Şi lungea nasul aiurea po alţi fără ai vedeâ 
Trecând unul din prieteni. — Ce miroşi? l-a. întrebat, 
— Vecinul meu. el răspunse, găteşte scumpe mâncări.. 

= Şi dal lor miros mă satur, trăgându-l mereu pe nări. 
ata . UL 

Grijile's la creditori mai mult de cât la datori. 

Unul întâlnind pe Hogea s'a oprit a-l întreba, 
De "şi-a plătit datoria? iar el ji răspunse: — Ba. 
— Dar ce umbli firă grijo când to ştii căi eşti dator? 
— Grije (zise el) s'o poarte cel-ce este creditor, 

"" Când ceri şi nu ţi se trece, te 'ntorci cu inima, rece. 

„anti”o zi venind la Hogea un prieten i-a cerut 
Să-i dea frânghia' de rufe, numai pentru: un minut; 
— De maş avei, Hogea zise, vre-o trebuinţi de ea, 
'Ți-aş fi zis cu toată roca: «poltim frate de o ia», 
Dar am să usuce pe dânsa. să usuc nişte paspai. 
— Nu'mi spui, acela răspunse, că nu vrei ca, să 'mi-o dai? 
— Bine vezi tu, Hogea zise, că, e vorba cam aci 
Şi mai mult nu e de lipsi să stau a. “ţi-o tălmăci. 

  

Dacă n'ai să mergi călare, nu umbla, la'mprumutare. 

Unul a venit odată şi ?ndrăznind ca un vecin, 
A cerut să-i dea măgarul pentru un ceas Nastratin. 
El răspunse zicând: — Frate, bucuros ţi l-aş fi dat, 
Dar nu l-am acasă astăzi; altui l-am împrumutat, 

„Măgarul din grajd d'odată a răenit într'acel ceas. 
— Spui că nu-i, zice vecinul, şi na, iacă al-său glas! 
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lar Nastratin îi răspunse;'— Ce? tu'nu crezi ceţi spun eu? 
Nai mult crezi tu pe măgarul de cât chiar cuvântul meu? 

i 

Cască ochii la tocmeală, iar nu după ce te 'nşeală. 

- Murind ui Nastratin Hogea măgarul ce îl aveă, 
Socoti cum să mai scoată din paguba sa ceva, 
Şi aşa tăind el capul măgarului celui mort, 
L-a 'nfăşurat pe de'asupra binişor cu nişte tort: -. 

„Apoi cu acest ghem mare 'n piaţă să-l vânză mergând 
Se puse şi el cu dânsul cu alţi vânzători în rând. 
Stând aci veni îndată un ovrei cumpăriitor, N 
Carele de. chilipire eră "n piaţ, precupitor. 

| J
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In vo câteva cuvinte învoindu-se la preţ | „ Ii zise 'cumpărătorul, văzându-l prea: greulceţ: îi — Dar ce are gliemu'ntr 'însul de vine greu la cântar? - Nastratin Hogea răspunse : — Tacă-uni cap de măgar! Dacă A mai întrebă încă şi-i răspunse tot la fel, - Socoti cumpărătorul ct îl face prost pe el | Şi scoțând îi dete n mână banii cât i s'a căzut, Care Nastratin luându-i se şi ficu nevăzut, Pe cumpărătorul însă cugetele nu-l lăsă, N S'aducă, desface Shemul cum a mers la casa sa: Și abia găsi pe dânsul numai o: oca de tort, Iar celelalte ocale capul măgarului mort : - «Mai mare daraua-fu de cât ocaua», - Ce să facă ?.. Pleci iute ca să-l cate mecăjit. Dar Hogea, cum luă banii, la 'casa lui a fugit, El însă tot căutându-l prin piaţă (Val: mai vedeai Abia la o săptimână putu cu el ochi să dea,. Şi puind mâna pe dânsul, judecății 'mgrab. l-a dat, Arătând cu jeluiro, cum şi co fel la. ?nşelat, | Fiind- dar. Nastratin Hogea 'la judecată adus, „EI tot'odati de faţă «şi dovezile "'şi-a pus, a Cum că i-a spus adevirul că e un cap de măgar, Când i-a făcut întrebare: de ce 'e greu la cântar? „Judecâta pe temeiul dovezilor drept dând dar, | „ Cumpărătorul: rămase cu capul cel de miar, 
ÎN a eee 

N . 
. 

- Un nebun făgăduieşte şi mțeleptul s'amăgește. 
Intr'o zi Nastratin Hogea, ceartă cun” vecin având, _ Fuse tras în judecată, pentru dânsul jalbă dând. - Nastratin plecând să meargă spre a se "nfăţișa, - Băgă 'n sân un petroi mare şi se înfăţişă aşa. | Când pârâtorul de dânsul spunea câte îi: plăcea, Nastratin în taină sânul îşi arăta şi tăcoa.. „Judecătorul viizându-l că işi bătea sânul plin, Toată dreptatea o dete în partea lur- Nastratin. După ce jeluitorul fu d'aci afară dat, Zise lui Nastratin Hogea: — Scoate ce "mi-ai arătat! EI, seoţând îndată piatra, o puse îndatii jos „Şi se trase la oparte cu chip prea politicos. a "— Dar ce- este asta ? zice, judecitorul bătrân. — Este darul, el răspunse, ce ţi-l arătam în sân. 

Nu vedea 'n chi ocitura, ci vezi ce-i vorbe te gura.. - - » P ? 
. Trecând un paşe odată prin satul lui Nastratin, Locaitorii îndată toţi ca la un hogea vin, . „Il rog şi-l poftese să meargă la paşa ca deputat. 

S
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Socotindu-l de cât dânşii niai. procopsit şi. 'nvăţat: 
Şi paşei să "nfăţişeze ca din partea tutulor 
Supunerea, şi respectul ca la un stăpânitor. 
Mergând el să iîmplineascii cererea co l-au rugat, 
Paşa la chipul şi forma Hogii dacă. s'a uitat, ” 
— Dar n'au mai găsit alţi oameni, paşa către el a zis, 

"Şi pe un măcar ca tine înainte-mi au triniis? 
"— Pe oameni, Hogea răspunse, la alţi oameni îi trimit, 
Iar eu ca să viu la tine toţi cu cale au găsit. 

a 

Ca, să asculţi, bine este, şi sfatul unei neveste." 

Nastratin Hogea la multe a se sândi nu-i pliiceă 
Şi cam pătimeă adesea după cele ce fiăceă 
Odată cârmuitărul al aceluia judeţ, 
Aci 'n sat pentru o scară poposind ca un drumeţ, 
Și văzând el că sătenii-cu mari şi cu mici al6rg 
Care de care mai bune plocoane să-i ducă mer, 
Socoti Nastratin Hogea mai jos a nu se lăsă, 
Şi ca, ce lucru să-i ducă întrebă nevasta sa. - | 
Il ziceă gutui să-i ducă, ea ba, zmochine-i ziceă | 

“Şi părerea între dânşii unul altui nu-i plăcea: | 
Disputându-se ej astiel ca la un minut de ceas, 
Ca să ducă tot zmochine nevasta lui l-a rămas, 
Deci din pom cele mai coapte zmochine el culeând, 
Şingrab la cârmuitorul cu dânselo alergând, 
Se uită cârmuitorul, şi ştiindu-l cam buton: a 
— Dar tocmai zmochine, zise, găsişi să-mi aduc plocon ? 
Şi cum sta ?n genunchi cu coşul ca fieşte ce supus, 
Cârmuitorul îndati-pe slujbaşii săi a pus 
Să ia acele smochine şi fiecare po rând 
Si-l lovească'n cap cu ele toţi cu câte una dând; 
Când lui Nastratin aceasta slujitorii o făceă 
EI la toati lovitura, bodaproste le ziecă,. 
După ce striviră toate zmochinele'n capu-i gol, 
Ii zise cârmuitorul :. Ridică-te de jos, scoal , d 
Şi îmi spune adevărul de ce (voi să ştiu şi eu) ? 
La fiece lovitură tu ai mulțumit mereu? . 
Răspunse Nastratin Hogea; — Să îţi spui; — ca un sărac , 
Neavând nici o putere vre-un plocon mai bun să'ţi fac, 
Am sfătuit cu nevasta săţi aduc nişte gutui, 
Ea ziceă s'aduce zmochine, eu în contră îi stătui, 
Dar în cele de po urmă de gura ci m'am supus, 
Şi aceste puţinele zmochine ţi le-am adus, o 
De aceea când în capu-nii zmochinele moi siinţeam, 
De sfătuirea nevestii n:ulţumirile ficeam; 
Că de aduceam ploconul gutui, precum ziceam eu, - 
Atuncia eră să fie vai de acest cap al meu! -
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De aceia esto bine ca S'asculţi şi să înveţi Şi-o povaţă de-a femeii din patruzeci de poveți, ă iată eu, cu'ntâmplare, prin povaţa ce mi-a dat „Cu aceste moi zmochine Scăpai cu capul nespart,. 
PI 

„Şi cu minciuna, neştine poate trăi 'ntr'o zi bine. 

După cât-va vreme iarăşi cârmuitorul umblând, , Şin judeţul său prin sate drumurile cercetând, Sculându-se iar sătenii pe Nastratin l-au ruzat, Că iar la cârmuitorul sti.se ducă. deputat, " Insă ca să nu-l. trimiţă fără nici un dar în mâini, Ii deteră-o rață friptă şi două frumoase pâini. Plecând el să'ntâmpineze po: cârmuitoru:n drum, Nu putu răbdă miroşul raţei-ce eşa cu fum,! .. Şi şezând jos la o umbră, mereu. rața învârti „Şi ca din ce loc să taie tot stătu, se socoti, Vorbind singur întru sine : — Ce ştiu ce so va urma? „Ca s'o gust şi. cu la masă, mo chema, nu m?o chema ? Zicând Nastratin „aceasta, îndată so apucă - Ş'un picior tind dintr'insa sub umbră îl şi mâncă, Apoi după ce iar rața o aşezin vas. frumos, ! Cu piciorul ce-l mâncase intorcându-o în jos, -Se sculă, 'plecă să meargă şi 'ntru sine judeca: — De mi-o zice: «şezi, mănânci», -eu lesne iar poci mânca. Deci calea-i fiind cam lungă ş'ahiă seara ajungând Ă Găsi pe cârmuitorul tocmai la, masă mâncând, Şi dând el- rața cea friptă, fuse după cum shici, „Căci să minânce "mpreună, să şează îi porunci, Nastratin Hogea iar gata la poruncă fu supus, Naşteptă ca să-i mai zică, pe loc la masă s'a pus, Și când fu si'ntoareă rața nobilul cârmuitor Zise : — Ce fel, Nastratine, de ce n'are un picior? EL răspunse : — N satul nostru rațele aşa se nasc, Toate cu un picior numai şi înoată şi se pase, — Si-mi dai dovadă l-aceasta, cârmuitorul a zis, Cs nu crezecun picior numai' rața să se fi trimis. — Bucuros, răspunse Hogea, timp fără a amâna, + Vei vedei chiar dimineaţă, spre a nu te minuni. - Deci Nastratin dimineaţa, la un cleşteu văzând, Raţele eşind din apă şi numa 'ntr'un picior stând. Chemă pe cârmuitorul şi-i zisa "n ton: zâmbitor, — Poltim, vezi, rațele tonte că's en câte un picior. Cârmuitorul îndati un pistol slobozin vânt, Iar rațele îşi lisară picioarele la pământ, El privind atunci. la Hogea, îi zise cam serios: - — lată-lo'n două picioare ; pentru ce eşti mincinos? lar Nastratin îi răspunse: — Ri, aga ! acel pistol, .
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De l-ar fi întins asuprii- ţi cinova, numa-aşa gol, a - 
“Nu numai două picioare, ci patru "'ndată făecai | ? 
Şi ?ncotro vedeai cu ochii apucai şi te duceai. , 

z 

  

. 3 

Haina mai mult e privită, de cât persoana cinstită, 

Nastratin Hogea odată fiind la nuntă chemat, 
Se duse în haine simple, „ca sărace biet; îmbrăcat, . 
“Nuntaşii astfel văzându-l, nici în seamă nu-l băgau 
Ci pe cei cu haine scumpe să trateze alergau ; 
Şi după ce aşezară la masă pe toţi frumos, 

„Îl puseră şi pe dânsul în colţul mesii de jos. 
Nastratin, “izând aceasta, se sculă 'ngrab-alergă : 
Şi la un al stin prieten să-i dea haine îl rugă ; 
Dându-i hainele acela, so "mbrăcă galant pe loc, 
Puse şi-o. blană asupri'ş şi cu postav roş ca de-îoe, . - 
Şi aşa mergând el iarăşi la nunta ce-a fost chemat, 
Cum îl văzură nuntaşii, cu cinste l-a "ntâmpinat. 
— Poftim, poftim Hogea-elendi, către dânsul toţi zicând, 
L-au pus tocma'n fruntea - 'mesii: fiecare loc făcând 

"- El dacă şezii la masă şi-a întins, mâneca *n vas, 
Zicând : Poftim, poftim: blană, mănâncă ce 6 mai gras, 
Il întrebari nuntaşii : Hogea-elendi, — zicând: _ 
Pentru ce'o faci acpasta, şi'ntingi mâneca, mâncând. 
— Pentru că, el le răspunse, cu întâi când am venit . 

“Cu hainele cele proaste, nimenea nu m'a cinstit; 
Şi cum v'am dat bună ziua. mi-aţi zis numai: «mulțumim» 
lar când venii cu aceste, toţi mi-aţi zis : "Poftim poftim ! 
De aceia şi eu blana să miănânce o poftese, 

„Că văz: toţi privesc la haine, şi persoana n'o cinstese. 
- 

Omul nu poate să facă un lucru la toţi să placă, 

Hogea se- -apucă, odată să îşi facă un cuptor, 
Pe nevasta sa "mprejuru-i având'o de. ajutor; 
După co-l isprăvi însă, după cum lui i-a plăcut, 

- Veni un vecin şi-i zise că nu e bine fiicut, . 
Pentru că l-a ?ntors cu gura către vântul de apus. 
Ci eră să fie bine spre miazăzi să-l fi pus. 

“ Altul venind zise iară: — Hogea ce bine îăceai, e 
- Către răsărit cu gura cuptorul de-l întoreeai! :-.. 
Altul iar îi zise: 2. Ru în locu'ţi de eram, - : DI 
Cuptorul spre miază-noapte cu gura lui îl puneam, 
Văzând „Hogea că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut, 
Il strică, şapucând iarăşi pe rotile la făcut: . a 
Dup'aceia din prieteni în vre-un fel de îi zicea. 
El se apuca îndată şi într'acolo-l întorcea. .
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Şi aşa Nastratin Hogea cu cuptorul învârtit, . . "Al fiecăruia sustul şi plăcerea i-a "mplinit, Si “Zicând: — Cât osteneală pentr'un cuptor avui eu, - Ca să-l fac pe gustul lumii, iar nue după placul meu. 

+. Să fii altiel nu se poate, ci ca; omul. întru toate. 
„Un sătean pierzând măgarul, la Nastratin alergă Şi ca să facă ?n ceamic vre un cuvânt, îl rugă, Că. poate cu întâmpiarâ cineva L-a, fi găsit . - Şi neştiindu-i Stăpânul îl ţine 'nchis tăinuit, N „Mergând: Hogea, în geamio și după ce s'a "nchinat Și se rugă împreună cu norodul adunat, . - “ Stând la un loc oarecare mai: sus ceva “de piimânt Incepu tot deodată acest următor cuvânţ: — Ascultaţi. toţi credincioşii profetului Mahomet, - Aceia ce. vă voi zice în cinci vorbe de secreţ; - N Din voi are în viaţă cafea, tutun n'a gustat, Care rachiu, vin în gură vre odată n'a băgat, Şi care n'a Jucat table, damă sau ceva cu cărţi, Nici Sa adunat vreodată să petreacă "n alto părti, . Acela, zic, din voi'caro a putut trăi aşa - II poftesce aci la „mine acum a se "nfăţişă, Poţi: câţi erau în geamie. auzind acest cuvânt Se gândea do vr'una dasta dacă, 'mptirtăşiţi nu sânt Şi nu îndrăznea“ la Hogea a se înfăţişă, î.C .. Ci cum îşi săvârşia Xuga pleca afară, așa. | “Mai în urmă iacă- unul, mai nevoiaş şi mai. prost, Ma Ce s'a ştiut că de-acostea neîmpărtăşit a fost, Viind către. Hogea zise: —, Laca eu în viața mea N'am bint vin niciodată, nici rachiu, tutun, cafea, Niciodată table, damă, ori cărţi cu nu am jacat „Nici în niscai cunversaţii cu alții m'am- adunat, Auzind Nastratin Toaca, s'a întors a se uită Cătro cel ce îşi pierduse măgarul şi-l cinta, . . „Strigând tare: — Fi tu! mauzi! vino aproape să vezi:” Tacă „ăsta ţi-e miigarul, pentru care publicezi, , Ia], pune-i căpăstru "'ridată şi te du unde voieşti, Că mai bun do cât acesta cât să cauţi nu găseşti, 

Multe. sunt “astăzi vorbite, mâine ies osebite. i | : 
- Nastratin Ilogea ?ntr'o seară cu Soţia: 'n vorbă stând - Intro alte multe, zise, cerul limpede văzând: — De, n'o ploua mâine mi due la vie să lucrez, | | Iar de-o ploua anerg la .ţarini să le'mai curiturez, i Nevasta, ascultând, zise: — De va voi Dumnezeu, i — Do vrea, n'o vrea, el răspunse, tot mă due la una eu.
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— Zi mai bine, ea iar zise, do-va voi Dumnezeu. 
* Nici de cum, el zise, mâine tot îmi fae cu lucrul meu. 
A doua zi dimineaţa, cum se scoală Nastratin, 
Se uită şi vede cerul limpede, frumos, senin, 
Ta coşuleţul 'eu pâinea şi unelte de lucrat . 
Şi fără. să zăbovească, drept la vie a plecat. . A 
Din nenorocire însă, în cale îl întâlnesc . 

» Nişte oameni de ai paşii, şi vrei-nu-vrei, îl silosc, 
Şi cu dânşii împreună toată ziua a: umblat, * .- 
Ca să le arate drumul până către un -alt sat; Da 
Şi aşa 'nts'acea zi Hogea a piţit foarte urit, A 

"Fără să vază cu ochii via, cum a hotărit,! 
Seara târziu se întoarce ostenit, abia umblând, | 
Şi la miezul nopţii toemai la uşa casei bătând: 
— Cine e? 'ntrebi-nevasta, tu eşti Nastratinul mou ? 
Zise el: Sunt cu, novastă, de va voi Dumnezeu. o , , 

  

Rugăciunea rău făcută niciodată nu ajută 

Nastratin Ilogea 'ntro vară, grâu, bucate semănând 
Şi adesea la aceasta ca să le vază mergând, . 
Se uită la cer cu ochii şi cu depetu-arăta A 
Zicând: Doamne fie'ţi milă de săraca' sluga ta. ; . e: 
Ş'această Semăniituri, zise, ce-a a mea nai ales, ” - 

„ Cereatează-o din ceruri ş'o udi cu ploi mai des. 
Intr'acest chip totdauna de. câte .ori 'se- ducea, . 7: 

>- Lui, Dumnezeu arătându-şi țarina sa, rugi fkeca, 
„Până cârid vine odată'o ploaie mare cu vânt 
Şi îşi vărsă cerul norii cn găleata pre pământ. | 

. Văzând Hogea” ploaia, zice :.— O ce dar dumnezeiesc! 
Crez că "n arina'mi acuma spicele cât mine cresc, ! 
A doua zi dimineaţă. s'o vază vesel mergând, 
Când se apropie de dânsa rimase în loc căutând, . 
Stând, cu ochii într'o parte şi întralta s'a uitat; 

„Şi nu a putut cunoaşte unde a fost: semănat; 
Că fiind semănitura în marginea nui râu  . 

“ Viini mare se vărsase cărând pietre. pân 'la brâu, 
„Nastratin' văzând aceasta ce nu i-a trecut prin gând . 
Mâinile “nălţă şi ochii către cer aşa zicând: Pi 
"— Nu eşti Tu de vină, Doamno! nu! ci chiar cuvântul meu, 
Cii'mi arătai holda ie, te am semănato eu! 

- - - _ , 

Pi La inul parte şi altuia. părticică , 

Trei oameni mergând pe-o vale -.. Merg.la dânsul toţi frăţeşte . 
Giăsese un sac cu nuci'.plin, “Şi îl rog cum ştieal . . i 
Şi ?ntr6 ei găsesc cu cale Să'mparţă dumnezeieşte a 
Să le 'mparţă Nastratin. - „ Intre'ei sacul acel. 

19
 [kA
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„Nastratin pe loc se scoalii — Neghiobilor, el le zise, Şi an pumn de nuci umplând. --.. Voi m'aţi puş să'mpărțese eu, - Le-aruncă unuia îm poală. - După cele' n mintea'mi scrise, Numa-aşa nenumărând Să ămparţ ea Dumnezeu ; 

La al doilea iar împarte * ” Dumnezeu. astfel împarte Cinei 'pumni fra, numără, Unuia dă 'mai. puţin ; La al. treilea lăsând parte Şi altuia face parte ” “Toate câte "n sac era. > Saeul să-l ardice pliu. 
Ei stând cu nemulțumire: Iar. de”mi ziceaţi : «omeneşte»; „— Hogea efendi, au zis, “Atunci astfel nu fieâam, : Nu ne-ai făcut împărțire | Ci vă impirţeam frăţeşto . - Prăţeşte precum e scris. îs. Şi de-o potrivă. vă dam. 

  

. La ori-ce urât din. fire puţină îngrijire 
Nastratin Hogea odată - „ui Că pentru care pricină In grădina-i cea siipată 1 Sădind scuipă 'n rădăcină? Sădind usturoi, ca gazdă, | - EL răspunse: — Căci ştiu bine Scuipa şi-l. împlânta 'n brazdă. No să aibă de la: mine “Intrebându-l varecine + Yro o altă udătură, Deo la casele vecine, . De cât astă scuipiitură, * 

Or om, or semănătură, nu. se schimbă din natură. 
Intr'o zi Nastraţin “Hogea în grădina: sa intrând 2 Şi văzându'şi usturoiul mare şi frumos crescând, De nespusă bucurie îndată se apucă - i Şi vre-o câteva fire cu mare poftă mâncă ; | Seara când s'a dus acasă la nevastă împuţit, 
Nu-l priimi lângă dânsa, ci în alt pat l-a gonit. Dimineaţa ntrebiă: Hogea pe un prieten al său, A Cum ar sădi usturoiul să nu aibă miros rău. . - | Jar prietenul îi zise, aceasta de o voicşti, 
Intâi să-l despoi de coaje şi-apoi astfel să-l sădeşti, ” Hogea sădind. usturoiul după cum l-a inviţat, . Şi văzând că tot rău pute, mergând, iar la întrebat, , Privtenul său îi zise: — “Tu acum să te despoi Şi într'âcest chip sădindu-l nu va mai puţi apoi. Hogea o făcu Ş'aceasta, dar nimic, nici un folos, Tot iar ca şi mai “nainte: usturoiul. puturos. 
Şi această neschimbare a naturii lui văzând: Către dânsul se întoarse întracest chip el zicând: 

"Te-am despuiat şi te-am .sădit . M'am despuiat şi te-am sădit „2 Tu tot acel ai răsărit, î 
Puterea rea nu ţi-a pierit, 
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Cine fură azi 'o ceapă, mâine fură şi-o iapă., 
Dar or în temniță plânge, or picioarele își frânge. 

Nastratin Hogea ?ntr'o vreme nici vre un câştige având Şi în cea mai do pe urmă sărăcie ajungând, î ” Motări să fure ceapă de la un al său vecin 
Ce avea destulă "n casă şi nu.da' la vre-un strein. 
Dar văzând Nastratiu Hogea că cl uşa o 'mcuiă 
Plan făcu pe coş să intre. noaptea şi ceva să ia. 

“Deci suindu-se pe casă și privind pe coş în jos, 
Se ivi n el umbră lunii în chip de stâlp luminos 
Şi lăsându-so pe vale de acea umbră-amăgit, 
I)codată îiră veste se pomeni jos trântit, | 
Rămâind, ca vai de dânsul, cu piciorul rupt în oc, 
Având mica norocire că n'a fost în vatră foc, - 
Deşteptindu-se vecinul, de pufnirea-i când căzu, 
Se sculă tot deodată, nici o clipă. nu şezu, | 
Strigă, cere la nevastă lumânare grab, să-i dea 
Mai curând să prinză hoţul, şi cine ce a-l 'vedea. 
lar Hogea zise: —. Vecine, atât să nu te arăboşti, 
Că ce am păţit, şi mâine tot aicea mă găseşti. 

. 

Te păzeşte să nu-l superi, printre proşti să-l numeri, 
"Nastratin Ilogea ntr'o.vreme -nouă măgari dobândind Şi intr'o zi toţi aceştia “la piişune scoşi fiind, | 
S'a dus seara ca să-i strângă de pe câmp unde eră 
Şi de sunt toţi vrând să vază“incepu a-i numără, 
leşind dar la număr tocmai pe unul încălecă 
Lui pe toţi după urmă şi la casa lui plecă. 
Când mergea pe cale însă stătii iar a-i numără, 
Şi văzu că înainte-i numai opt măgari eră. 
Se uită, se miră sinuur că unul ce s'a făcut, 
Și vizând o groapă-adânci pe unde a fost trecut, 
-Gândi că poate într'insa unul din ci a ciizut, „Că p L 
Când a privit el cu ochii aiurea şi n'a văzut; 
Descălecă şi se duse! în groapă a se uită, 
Dar ce să vază întrinsa, când de geaba căutâ ? 

„Se "ntoarse şi 'necpu iarăşi măarii asi numără, . . » 1 9 > 3 Şi văzându-i că sunt nouă, începu a flueră; 
lar încălecă “pe unul, şi până întrun loc mergând, 
Să-i mai numere odată, iariş îi veni în sând , 
Și văzând că ti acunia iar la număr opt eră, a 
(Că el pe cel de sub dânsul nici decum nu-l numără) 
Stând: — Ciudat, lucru, el zise, or ochii mei sunt stricaţi, 
Or eu nu poci ca să-i număr, cun merg ci amestocaţi! 
Şi descălecând îi puse câte unu-unu ?n rând 
Şi pe fiecare mâna puind -el şi numărând. 
leşiră măgarii tocmai, notă după cum au fost,
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Şi 'ncăleci iar -pe unul, făcându-se singur prost, Plecând însă cu “ndoială, nu se putu. stâmpărâs ! După ce puţin'mai. merse, iar stătu a-i numără! Şi măgarul do sub dânsul nenumărând iar aşa, - “Tot opt ca şi pânacuma ceilalți la număr eşa. „Intr'acest timp trecând unul, îi zise, nu te supără Fă bine şi te opreşte măgarii a'mi numără ! 
Ca să văz şi tu ca mine tot aşa lipsă îi scoţi? : Mai că mie mi se pare că nu sunt la număr toţi. „Încep omul acela măgarii a-i număra, - 
Arătând întâiu cu mâna de sub el care eri, Hogea “îi zise (văzându-l -că începe de la el), "— Dar ce! mă pui şi pe mine în rând omule mişel? : - Şi necăjit. de aceasta, acasă 'cu ci s'a dus 
Şi aci iar cu nevasta ca si-i numere s'a pus. . : - 

  

La lucrul ştiut de lume, ca, să-i dea, d'aflător nume. 
„ Nastratin Hogea odată Asta s'o ştie oricare Cârpind cămaşa spălată - » Că e nouă aflare "__ Aţa ?n vârt nu 'inoda, | Insuşi de mintea lui chiar, Pentru că nici nu cârpise, „Şi d'o teii prin urmare, o „Niei pân'atunci. auzise, - „După mintea lui cea mare, Nici s'0 "noade 'n gând îi da. Va mai născoci iar, 

Ci când aţa cu 'ntâmplare, „Dar de-o muri, toţi să ştie Fiind răsucită tare, : Că. în lume n'o să. fie De sine s'a înodat.. . _ Atât de norocit alt, ” Şi văzând atunci că-i bine - - Vor pierde o bogăţie Cu 'nodătura mai bine - Şi o mare avuţie | Di I-a cârpit şi l-a lucrat, „_. Sau un prea scump' diamant. 

O, gândi de *nţelepciune, 1... Unul ce sta de o parte, E Şi i se păru minune = Cam cu urechia 'ntr'o parte, Ca când n'ar şti cinevaş Şi la cl gura căscă, | Şi de a sa născoeire, | Luă o mână de sare Ingâmfat de prucopsire ! Şi-alergă la el mai tare Puse pristav prin oraş, , n gură a-i aruncă, 

Să auză fiecare - îi Zicând: — "Te-am auzit bine, De la mie şi pân' la mare Dar află şi de lâ mine Şi să ştie că întâiu, - Ca să ştii şi alt mijloc, Dupi moda de el scoasă. | - Cască gura să-ţi săr vorba, Ata când va vrea să coasă Că n'are gust ca şi ciorba: > S'o 'noade la căpătâiu. Ce nu-i” pui sare de loc.
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Nastratin Hogea 'ntr'o seară, 
Pe când viscoleă afară; 
De frig cum se desbriăcase 
Şi.sub plapomă intrase, 
Aude în bătătură, Ă 
La uşă ceartă şi gură; 

_Nevasta-i zise l'acesto: 
leşi, rate, de vezi ce este? - 
El răspunse: Ia mă lasă, 
Ci se ceartă, ce ne pasă? 
Ea iar cu ghiontul împ» nse, 
Ei iar că nu va, răspunse, 
Dar. văzând ci pace n'are 
Cu plapoma 'nfăşat sare. | 
Şi deschide uşa, iute 

In certuri,cine se bagă, pagubă trebue să, tragă. 

ia gâlceavă să se uite; 
Dar ei cum îl văd îndată: 
Lasă gâlceava p'alt-dată 
Săr ia hogea, îl destaşe, 
Il las numai în cămaşe 
Şi cu plapoma ?n spinare 
Fug pe 'ptunericul mare. 
Deci vizând Hogea aceasta, 
Intrând, l-a ?ntrebat nevasta: 
-— Bărbate, ce ceartă fuse? 

"EL necăjit îi răspunse 
— Ia! pentru plapoma noastră 
(Şi-acum vai de pelea noastră!) 
Că pe loc cum o luară 
Indată se împăcară. 

Mulţi sunt proşti care-le place p'alții în sobor să-i împace. | 

„_Nastratin Hogea odată 
Măgarul din grajd scăpând, 
Pleacă 'cu traista, 'mcărcată * 
Ca să-l caute *ntrebând. 

Şi "ntâlnind pe oare-cine 
Din săteni, a întrebat: | 
— N'ai văzut cumva, vecine, 
Pe măgarul meu prin sat? 

" — Ba l-am văzut, el îi zise, 
Colea la judeţ şezând, _ 
Şi la vite holde prinse - 

- Judecă ispas făcând, 

Hogea zise cu mirare : . 
— Jude ?n sat măgarul meu? ! 
Zise acel la plecare: . | 

N ” . ve. . 

; — Da, da, ceia ceţţi spui eu. 

—,'Trebile "mi stau acasă . 

A 

; Hogea necijit se duse - 
In cel mai repede pas, 
In pragul uşii se puse” 

— Unde se făceă ispas, 

Şi traista după ce'ntinse 
Şi-în jos o aplecă, 
— 'Tpru, tpru, tpru ? din buze zise 
Către: cei ce judecă. 

“Toţi râseră de aceasta, 
Numai unul cum şedeă 
Viind se pleacă la traistă, 

„Ca ce e n ea a vedei, 

Hogea traista *ncăreată 
După gâtu-i aruncând . 
Incepu tot de odată 
“Ca să-l judece zicând: 

Şi tu nici în sobor | 
” Poitişi tocmai când îmi pasă rr 

- „Să te faci judecător? - = /
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Câte odată în lume sunt primite şi glume, 

- Odată Nastratin Hogea în &rădina sa intrând Şi 'ntr'un cireş trei cireşe mai pârguite "văzând, . Le luă 'ntr'an' ciur le-puse şi, ca lucru trufanda, Plecă la cârmuitorul vrând plocon a i le da. - Mergând pe drum şi la ele tot cu ochii căutând; Vede cii.una pe alta se bătea, ?ntr'un loc nestând. . Se neciăjeşte po una car el e socoteă Şi fără astâmpărare po celelalto "bătea: a Şi luând-o “mbuci'ndatăi zicând ; — Tu *ntr'un loc nu. stai, Ci te repezi tot intruna, şi în celelalte 'dai, - Mai mergând şi. privind iarăşi la cele ce au rămas, Vede că.so, bat şi-aceste în ficcare-al său pas,, Se necăjeşte şi 'ndată iarăşi una o "mbuciă,, Ş'aşa numai'o “ireaşi'să ducă plocon .plecă, Când se 'nfăţişă cu dânsa, câhmnuitorul- privind, - Dar cum se mănâncă asta ?. l-a 'ntrebat pe el zâmbind, |: Hogea o aruncă'n gură cu ochii privind la el, Şi o mănâncă 'nainte-i zicând ; — Iacă astfel! 
7 € 

  

  

Cui îi place liniştire să'şi facă împrejmuire. 

Nastratin Hogea ?ntro iarnă lemne de foc neavând Işi arse din prejur gardul, numai porţile lăsând Şi văzând el că vecinii ş'alţii p'aicea treceă, "Intrând sau ieşind din curte-i or pe unde se duccă, : . Supirându-se de-aceasta ieşind strigă către toţi „- Că fiecare sti intre şi să-iasă tot-pe porţi, 

  

Multe minciuni negândite, sunt cam cu folos brodite. 

Intr'o dimineaţii la o cafenea 
“Unde mai adesea Nastratin veneă, 
Cum intră pe uşă toţi s'au “înzâmbit . Zicând către dânsul: —, Bine ai venit! N 

Ia te rog, ne spun6, dacă ne iubeşti O minciună "ndată, fiir'să te gândeşti ! Nastratin răspunse, trist Ja ci -cătând: — Voi de dimineaţă rădeţi chef având. 

Şi nu ştiţi ce jale am în casă cu, 
Că muri as'noapte bietul tată-meu, . „7 Şi nu ştiu a plânge or a îlueră, 
Că de 'ngropăciunea-i n'am chioară pară.
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"Şi crezând că o să moară lal treilea strănutat, 

Ei. ca să ajute pe bietul sărmaii, 
„Scoţând îi dădură toţi câte un ban. 
Cum luă el banii ş'afară ieşi, 
Şi tatăl său iacă po uşă păşi. 

_î. "EA cum îl văzură de râs sau umflat. 
„Zicând unul altui: —. Vezi că ne-a înşelat! 
"Dup'aceia” iacă iar peste puţin - i 
„So înfăţişează la ei Nastratin; * 

Cum îl văd pe uşă îndată îi zie: 
+ — Bravo, Nastratine! eşti om de nimic. -. 

Tatăl tău acuma daci a ieşit; - 
__Şi tu dinioară ziseşi ea murit. 

-— Nu stric cu, el zise, ci chiar voi m'aţi pus.” 
"Şi pe negândite minciuna v'am spus; | 
Că altă minciună dacă vă spuneam, 
Azi de cheltuială en nu câştigam. 

  

Dintr'o credinţă, deşeartă cade omul şi întralta, 

Nastratin Hogea "ntr'o vreme lemnele de-ars isprăvind, 
Şi o dumbravă de satu-i nu prea, departe fiind 
Merge, se urcă într'unul din cei mai bătrâni copaci 
Ca să taie şi să surpe după dânsul ramuri (erăci) 
Şi văzând o cracă bnnă, s'a pus să şează pe ca, 
Ş'a 'meeput dospre-tulpină cu secure a tăia. 
Unul ce trecea pe cale, se opri la el strigând: 
„— Omule! dar. rău tai lemnul, o să cazi, fugi mai curând. 
Hogea supărat îi zise: — Doar noi fi tu vr'un prooroc: 
Şi iar incepu să taie şezând într'acelaş loc, : o 
Care cum reteză craca cu ca cu tot jos căzu 
Şi atunci pe călătorul de. prooroc îl crezi: 
Cât mai tare se ridică şi aleargă şehiopătând 
Din piciorul ce-l lovise şi in urma lui strigând: 
— Stii, mă rog, tu acel care eşti prooroc, (prevăziător) . 
Şi fă bine de imi spune când şin ce zi o să mor? 
Jar acela ca să scape de rugi şi de supărări. 
— Sufletu-ţi, i-a zis, so ține numai în trei strănutări, 
Auzind Hogea aceasta de odată se "tristă 
Ci până să meargă acasă de două ori strănută. - 
Pentru că lemnele rele în spinare-i ce s'află, 
Ardicând, peste putinţă era a nu răsuflă: 

'A plecat.ca să se ierte cu toţi amicii din sat, 
Şi fiind cam îndeseari, când începe a marei, 
Strănutii ş'a treia oară, şi se grăbi a -fusi,:
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(YI Sajungă să moară?n casă'şi cu capul pe căpătâi, Că aceasta era! "n lume, dorinţa lui cea dintâi. Dar în fuga-i- fără “veste căzu 'ntr'o groapă cu grâu, In curtea unui prieten şi se. ?ngropă până'n brâu, - E (Fiind 'că tocimai în vremea trecrişului era - e: Şi-o. lăsase destupată având încă a căra), | Hogea socotind acuma că "'ntr'adevăr a murit E Şi în fundul iadului_a ajuns nepocăit, - Rămase într'acea noapte aci'n groapă a dormi Şi că la mai rău n'ajunse citre Alah mulţumi, | Tot într'acea noapte încă şi în curtea &ropii-aceşti. | S'a 'ntâmplat, să poposească şi slujbaşi împărăteşti. aa Cu catâri şi cu povară de. cleştar şi porțelan, Şi. cu clopote la gâturi ca şi la or co chervan, " Nastratin Hogea din groăpă acest sgomot; auzind, Ce lucru e vrând să vază, şi cu capu sus ivind. | Cum îl: zărese de odată catârii se înspăimânt, “Sar, se izbese unul de-altul, trântese toate. la pământ. (Vai, .sărmane Nastratine, cu pielea 'o să plăteşti !) Incacr pe Hogea 'ndată cel:ce mort se socoti, II târesc, încep a-l bate şi prin curte a-l trânti: Bietul Hogea socotea ci dracii în iad îl muncesc Pentru piicatele sale, cărţile precuni vestesc, După 'ce 'mi ţi-l biătură până când s'au săturat, A Ameţit de tot lăsându-l în drumul -lor au.plecat.: , Hogea viindu'şi în fire alta îi dete în gând . Şi 'ntorcându-se acasă, părerea fără a'şi schimba. - Prieteaii Şi. vecinii a "nceput a-l întreba, Zicându-i : — Hogea efendi când ai fost şi ai venit? Spune, “n lumea cealaltă cum şi ce. fel: ai. găsit? Hogea răspunde Ia-aceasta : — Fraţilor mâncaţi şi beţi i să nu speriaţi catârii, Să vă foriţi cât puteţi! | Dar decât toate mai bine faceţi or şi ce mijloc -.- Și daţi grâu fiert de pomană şi mai cu seamă cojoc, Ca cumplitele toiege mai puţin. să le: Simţiţi, Când veţi fi pentru păcate de draci în iad pedepsiţi. + 

1 

    

e N „ - . P- i ” Omul când are, culege, iar când n'are, nu culege. 
Nastratin "Hogea 'ntr'o noapte ducându-se la bican Dă Se rugă bătând în uşe să-i dea caşcaval d'un ban: Iar băcanul ca să-i facă hatâr, din somn s'a sculat „ŞI, luând prin intuncric, săpun prost în loc i-a dat, El ducându-se acasă â "nceput a îmbuca - | Şi văzând! ex gust nu are ca alte dăţi când mâneca, Către nevasta sa zise : — Dar ce urât caşcaval! | a numai puţin de gustă și să vezi că nare hal,. Nevasta, luându-i seama, zise : — Cum să fie bun ?
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„. Luă o mie de galbeni şi unul din ei scoțând : 

Dar nu te uiţi tu la dânsul că este curat săpun? | 
Hogea supărat, ii zisg:— fiu eu nu ştiu ce fel eşti, 
Mă faci aşa prost'pe mine fără să te socoteşti, 
Ba incă faci tot d'odată şi pe biicanul nebun, | 

» Că cu caşcaval cerându-i, el in loe si'mi dea săpun. | 
Băcanul e om de cinste, cum îl ştie toţi din sat e 

„Şi ca st'mi facă hatârul din aşternut s'a sculaţ, Ă 
Cum putea dar să'mi dea mio ca să mănânc eu săpun 
Când ii cer eu lui deodată: «Dă-mi mă rog caşcaval bun ?» 
Decât ori că caşeavalul e. stricat şi negustos i 
Or cn gura mea .vrun dinte, vre-o misca are miros, - 
Cu toate acestea, bu ştiu, cu săpun mam cumpărat, . 
Voiu mâneca că-mi-este foame, căci po dânsul bani am dat. 

__ Intwaceastă, lume ori-ce d'unde vine se_ întoarce, - 

Nastratin Hogea.n grădini castraveți inai mulţi făcând 
Şi dintr'înşii pe parale unul altuia vânzând 
Cu banii strânşi merse 'ndată să-şi cumpere un măgar: 
Citi la cap cu căpăstru şi în spate cu samar, 
Il luă merse "n pădure, tăie lemne-l încăreă 
Şi "mcet-incet, după dânsul către casa lui! plecă. 
Când sosi la un râu mare şi să-l treacă trebuind. 
Ira dat alături cu puntea Hogea căpăstrul ţiind : 
Măgarul din întâmplare în apă se *mpiedică , 
Şi neputând să se scoale s'atundă şi se 'nnecă. . da 
Nastratin Hogea lăsându-l, firă a se turbura, 
Zise: — Cum se vede treaba ursita aşa ţi-cra, - 
Unde ora castraveți în apă a se 'năcri 
Pe tine "n locul acelor râul te acoperi; 

„Aşa dar or castraveți. or banii din ei luaţi 
Sunt ursiţi precum se vede, în apă a fi ?necaţi. . . 

- La . - ' : 
N. 

- Dumnezeu nu dă din mână, «ci pe alţi binele-l mână - 
„După cum aicea, unul, cearcă vadul ca, nebunul 

Nastratin Hogea 'n geamie pe Dumnezeu când rugă * 
In auzul tuurora într'acest chip tot'striga : | 
— Doamne, ca si nu mai supăr tot-d'auna "nnaltu-ţi: cer, 
Să-mi dai o mie de galbeni; numai atâta îţi cer 
Dar să fie ei în număr tocmai în cap îi. voiesc, ' 
Că d'o lipsi numai unul, îi las şi nu îi primesc, . * 
Rugăciunea asta însă care mereu o făcea - 
De multe ori pe,uliţi privind spre “cer o zicea. „ 
“Un bogat tot auzindu-l şi bani de prisos având , 

— Ia'să-l cere, zise 'ntru sine, şi si fac haz puţinel, 
„Fiind-că lipseşte: unul, să văz îi va lua el,
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Şi pe supt fereastră tocmai când eră Hogea să dea, Aruncă punga mnainte-i ca să o poată vedea, Hogea cum 0 văzii 'ndată şezu chiar unde era, -Turnă galbenii în poală şi 'ncepi a-i numără; Văzând că lipsea.un galben, numărându-i de trei ori, "Dar nu se 'ndură să-i lase, văzânduci strălucitori, > - Ci zise: — Pentru un galben acum doar n'oi mai pretinde "Ci cel ce-a dat p'aceştia cl şi pacel mi-l întinde | ŞI strâugându-i iar în pungă îi băgă 'n sân frumuşel „ Lăsând să râză bogatul, uitându-se după el. 
    

: Cine marfa scumpeşte pe Nastratin păgubeşte | 
Hogea dela oare-care  - Şi mcepând ca vânzătorul căpriţă căpătă | Lapte dulce a strigă, Şi după ce crese mare -.- "ŞI dacă cumpărătorul Şi primăvara fătă, "Cu vre-un vas alergă, ” O luă” de după urmă . E] mulgându-i de gustare, _ “Voemai ea un cioliănaș, - De nu se 'nvoia din preţ, Ca şi celeu mare turmă . Căscă gura: caprii mare, - Şi se duse în oraş, . ŞI-L turna n gâtu-i semeţ Că după ce va ajunge, * Crezând că acel turnaţ lapte Intru sine se gândea, * Drept în uger îl băgă, Lapte proaspăt de va mulge Şi-a plecat spre altă- parte Mai cu bun preţ o si-l dea „Lapte dulce a strică. 

„Maria unde este lireşte, paguba îi soseşte 
Hogea, după: cum văzurăm; toemâi o capră avuse Şi. pe dânsa cu'ntâmplare în putin timp o răpuse. „Lupii "ndată-i tăbiciră pielea fără de scumpire. - " Văzând biet Nastratin Hogea că i-o făcuse păpară Şi lui ca drept mângâiere: numai coarnele-i lăsară, Fără supărare zise: — Asta ori-cine o ştie, Unde e odată marfă. şi pagubă o să fie. 

  

Cine numără paralele joacă cu geamparale 1) 
Hogea vrând la bâlci să meargă Unul zise : — Vecintle, " Vecinii toţi la el aleargă, " Cumpără-mi două inele, "Împrejuru-i se adună -. "Şi ce bani vei da de plată Să-i ureze cale bună | „Viind ţi-i număr îndată, Şi să-l roase să voiasci Altul vine iar Şi-i cere Ceva să le târguiască ; | „Zicânduri : — Aibi bună vrere, 

    

„1 Geamparalele sunt nişte clopoței, pe care în părţile răsăritului dăn- "ţuitorii le atârnă la degete, şi sunându-le bat tactul cântecului cu dânsele.
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Şi îmi cumpără şi mie, 
-Vr'o cinci coturi de dimie, 
Şi să n'ai grije de plată, 
Când vei veni banii '5 gata. 
Asemenea şi alţii iară 
De altele îl rugară. 
Iar. el la fieşte-cine | . 
Năspunse tot: — Bine, bine, 
Mai pe urmă unul scoate 
Trei parale având toate. .- 
Le dă zicând: — Vecincle, 
Ia'mi geamparale pe ele, 
„Deci peste zile puţine 
Dacă merge cel şi vine, 
Iată toţi câţi îl rugară 
Indată-l împrejurară, « 
— Mi-ai: cumpărat vecintle? 
— Dar co lucru "ni ziseşi oare? 
— De inele îrăţioare.. - 
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— Crede-mă ct'mi uitai» frate 
De treburi nenumărate. 
Veni şi cel cu dimie: 
— Imi luaşi nene şi mic? 
Răspunse el: — Rău îmi pare 
Nea cutare şi cutare, 
Ci îmi uitai ca pământul, 
Credeţi, să vă crează sfântul. 
Veni între vorbele sale 
Şi ce-l ce-a dat trei parale: - 
— Bine ai venit, zicându-i, - 

„lar Hogea îndată scoţându-i - 
Şi dându-i glasu "şi înalță - 
— Danţul cu cimpoi se. trage 
Şi târgul cu bani se face, 
Cine numără parale | 
El joacă cu geamparale, 
Câţi dau peșin cântă cu fluer 

“Iar câţi nu,, din buze şuier. 
S 

- Până la anul: or măgarul, or samarul. 

Intr'o zi Nastratin Ilowea pe o uliţă trecând 
Şi pe poartă n curtea unui bogat ochii aruncând. 
Se -opri ca să privească la.un lucru foarte rar, 
“Adică la "mpodobirea a unui mânz de măgar, 

2 > Carele avea căpăstru peste tot cu fir lucrat, 
Şi pe ciucuri imprejuru-i mărgiiritar înşirat ; 

„Un cioltar cu flori de aur pe spatele lui întins. 
- Şi drept chingă peste dânsul cu cordon de fir încins. - 
Pus pe o saltea. lucsoasă, ş'alături pernă de puli, *. 
Ş'un rob cu. apărătoare răcorindu-l de zăduf; 
Iar bogatul de departe în pridvorul său” şezând 
II privea 'n.mâre plăcere, dintr'un ciubuc lung fumând, 
Nastratin văzând aceasta, fără a întârzia, | 
Se apropie de dânsul şi 'mcepu a-l mângiia, 
Bunioară ca copilul când vede vrun micluşel, 
Merge il îmbrăţişează şi-l sărută frumuşel. . - 
Bogatul vesel privindu-l când îl mângăia mereu, | 
Intrebă: — Dar ori îţi place cum e măgăruşul meu? 
— Do minune! el răspunse, este vrednic d'al iubi 
Şi alt nici un cusur n'are de cât nu poate vorbi. - 

Ce fel? Boga.ul 
Cum. nu! Hogea 

J
a
!
 | îi zise, poate vorbi un măgar? 

ii răspunse, numai să mi'l dai şcolar, 
mtrun an ţi-l fac ritor, or în ce limbă vei vrea 
Ba nu voi, bogatul zise, să-l procopseşti aşa prea. 7 

“E destul ca să vorbească limba care o ştiu eu 
Şi vr'o. patru limbi străine, ca să-l fac tălmaciul meu 
Aşa dar, îi zise Hogea, trebue să no tocmim,
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* Insă să mi-l dai acasă, cn alt chip na ne 'nvoim, - — Bine, îi zise bogatul; cum ştii tu aşa să faci, : Numai despre plati spune'mi cu câţi galbeni te impaci.? — Simi dai, Nastratin îi zise, o sută de. 'mpărăteşti, Răspunzându'mi înainte jumitate din aceşti ; - - Iar jumătatea cealaltă să "mi-o dai la şease luni, Când şi examen voi face, între câţi vrei să aduni Ca să vază fiecare că nu dai bani în zadar, aie y Ci pentru o 'nviăţătură aşa auzită rar. , 

“ Bogatul de vorba Hogii atât de mult sa 'ncântat, In cât scoase banii "'ndată şi jumătate i-a dat, Poruncind şi pe şcolarul să-l aibă în casa sa Nu cumva la ne'ngrijire vre odată a-l lăsa ;. - Pe salteaua lui să-l culce şi pe perna cea de puf - Cum. şi după prânz când doarme să-l apere, de zăduf: Că el pe fiece luni îi va. trimete mertie |. “Cu toată îndestularea, să nu-i lipsească nimic, După ce aceste toate s'au ficut ca prin înscris : -, Şi pe şcolarul cu Hogea Împreună l-a trimis, N Femeia Hogii cu masa care sta şi'| aştepta, "ȘI din când în' când pe poartă ca si vie se uită, „ Văzându-l cu măg: ruşul cel impodobit intrând, Se miră ca-ce să fie, pricina nucunoscând FE , —— Var ce e asta. birbate? îl întreabă ea pe loc, El arătă acei galbeni, ca jeratecul de foe; | Şi-i spuse cu amiinuntul, cum şi co fel ka tocmit, _ Cum şi jumătate banii înainte i-a primit, ! — Dar or “ţi-ai ieşit din fire? zise ea la el privind, Unde ai văznt în lume vreodată măgar vorbind ? Or te-ai apucat acuma pe oameni să amăgeşti "Si la bătrâneţe. tocmai belele să pătimeşti ? - „_—— Fii pe pace, el îi zise, naveă nici o grijă tu -Că tocmai acuma ceasul” norocului îmi bătu;, _ E o vorbi: «Pân' la anul câte „căciuli nu rimân Intr'această 'ntinsă lume pustii şi fără stăpân !» Asemenea pân'atuncea or se "ntâmplă de mor eu | Or cumva se bolniveşte şi moare şcolarul meu. : Cu asemenea cuvinte şi cu alte Nastratin „IȘi mai împăci nevasta şi se linişti puţin; Apoi tot .gândind în sine, co ar întrebuinţă, . - Ea Cu ce manevre Şcolarul ceva-ceva a nvăţă ; Şi apucându-se 'ndată fct un scurt ciomăgel; Inadins pentru şcolarul ca să-l înveţe 'cu el. 

Deci Nastratin pe şcolarul. inaintea sa puind. . Şi în cap cu ciomășselul ca să-l deştepte lovind, | Il apasă şi. la, vale, din “gură cora zicând, Il. mai lovi şi-altă dată, tot asemenea făcând:
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Apoi îi dă pe sub barbă în sus a şil ardica, 
Şi iar îi dă pe-deasupra, în jos spre a şi-l plocă 
Loviturile acestea. tot luând el, cum am spus, 
Ca să-şi plece în jos capul şi să-l ardice în sus 

_ Tncepti în scurtă vreme lecţia a îngână. 
Şi fără să-l mai lovească singur 'capu-şi lepăna, 

. Atât; încât lăsă Hogea a-l lovi cu ciomăgel 
Şi 'ncepu numai cu mâna sii amenințe la el, 
De făceă în jos cu mâna, şi el capul ardică.. - i 

„De ardică in sus mâna, el capul -în jos plecă, 
- După ce învăţă bine aste mişcări ca de rost, 
S'a gătit pentru examen, cum şi tocmeala i-a fost, 
Ca să vadă, să audă, asin a filosofi, _ 
Care de când este lumea nici a fost, nici va mai fi. - 

“Când: salonul fu de oameni îndesat şi înţesat. 
Hogea atunci cu şcolarul viind, s'a înfățișat ; 
Cain mijlocul adunării să inceap'a-l întrebă, 
Mâna?'n sus şi'n jos mişcându-şi spre a zice da şi ba 
-Aşa incepând, îi zise: — Tu frumos măgiiruş mie ! 
Ia în băgare de seamă ceia ce voiesc să-ţi zic, 
Iar. măgăruşul îndată ardică ochii la el, 
'Tomându-se să nu-i. tragă, sub barbă vre-un ciomăgel. 
Cum vizuriă toţi aceasta începură a zâmbi 
Şi de educaţia bună între dânşii a vorbi. 
Hogea zise: — Voi acuma -să spui făr” să te sfieşti, 
Co limbi să 'nveţi îţi place şi care nu o voieşti? 

„Vrei să mai sbieri ca miăgarii (şi cu mâna în sus da), 
„El-ardică în sus capul, (ca prostul - câud zice bă), 
Or vrei să nechezi ca caii? (şi iar cu mâna în sus da), , 
EI îşi ardică capul, (ca şi când ar zice ba), : 
După ce-l întrebă Hogea. ş "alte multo ?ntr'acest fel 
Şi cum îi făcea cu mâna îi fiecă din “cap şi el. 
Apoi zise : — Spune, dară, acum de, faţă cu toţi, . , 
Cutare limbă, frumoasă ca si o veţi ai să poţi? 
El văzând et'şi pleacă mâna deodată cu-a'ntreba 
Ti. făcu în jos cu capul, ca când ar răspunde da; 

= L-a ntrebat iar, mişcând mâna ca când vrea in cap a-i că, 
— Dar cutare limbă -ţi place? el făcu cu capul da, 
L-a 'ntrebat iar: — Dar cutare şi cutare limbă vrei ?. 
El după mână cu capul făcu complimente trei. 

Acăste 'ntrebări, răspunsuri. văzându- le cel bogat 
„Şi toţi. câţi se adunase, foarte mult s'a minunat; 
"Şi zice bogatul Hogii, bucurat şi inzâmbit : 
— Tu văd că te înțelege la cele ce i-ai vorbit; a 

-Şi pentru a ta silinţă prea foarte mulţumit sânt, 
Dar voi să-mi spui de ce care nu-ţi răspunde pria cuvânt? 
— Jupâne ! Hogea ii zise, asculti ce vroi să zic, 
Acum măgăruşul nostru e Ca şi un copil mic, 

..
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„Care când se naşte este de cât_dâbitoe mai rău, _ Că nici măcar semn si facă din- plâns spune păsul său, Apoi ceva dacă trece începe din cap a dă, Şi arată, sau că: cere făcând semn de: da şi a, Mai: târziu după aceasta, incepe a şi vorbi, Colea, colea câte una, fără a le potrivi, Aşa şi şcolarul nostru, mai vârtos ca dobitoc; * , „Nu se poate. nici odată „cu: să vorbească pe lot, Ci incet-incet cu vreme şi vorba-i vei auzi _ , . Când limba lui cea legată cu glas se va slobozi, A -. Tot soborul ce stă laţă, vorba IIogii consfinţind; * ” Răspunseră ca ntro. gură, bravo dându-i şi grăind: — Prea înțelepte. cuvinte Hogea prin grai a descris, Şi fără nici.o 'ndocală, drepte precum el a zis, - Ba încă n prea scurtă vreme şcolarul a" 'naintat, Că a răspuns foarte bine la cele ce l:a ?ntrebat, Bogatul de bucurie, toate vorbele scurtând, | Deslegă punga îndată cu mulţumire zicând: - — acă cei cinci zeci de galbeni, fie astăzi răfuiţi Şi na încă pe atâta pe d'asupra dăruiți ; „Numai câţi poci te sileşte să mi-l înveţi mai frumos, Să vorbească cum se cade, şi iţi mai dau de prisos. Hogea, pe când strângeă banii. zice: — Foarte mulţumim, ŞI imi vei vedea silinţa numai săniitoşi să fim. 

Dup'aceasta, Hogea iarăşi pe şcolarul său luând Şi ca şi 'ntâi de căpăstru acasă. cu el mergând, ] lăsă să odihnească, nevrând al mai pedepsi, Ştiind că mai mult de-atâta nimic nu va folosi,” „De cât gândi să-l înveţe să minânce puţintel, Şi "ncepi pe zi odată să-i de un mic merticel, * Măgăruşul dintraceasta din zi in zi a slăbit, - Lecţia prea grea fiindu-i de nvăţat s'a bolnăvit, I-a lipsit porția mâncărei, şi din merticelu-i mic, Uneori îi mâncă sfertul şi alte ori mai nimic : Incât într'o dimineață ceasul morţii l-a coprins, ŞI-L:găsi Nastratin Hogea ţeapin,. pe saltea întins. Această jalnică scenă Nastratin Hogea văzând, Incepi către nevastă a se văctă zicând: — E! iacă şcolarul nostru! după ce ctznii cu el Şi când îl învăţai toemai să mănânce puţiutel, " Atuncea se isprăviră şi zilele lui pe loc, lacă aşa e şi omul morţei bătaie de joc! Nimic nu e lumea asta, toate sunt deşertiiciuni, Zilele. vieţei noastre se sting ca nişte tăciuni ! Umblim cu fel de mnijloace averi să agonisim Să grămădim cât de multe şi tot să le prisosim , (Parcă-o să trăim cât lumea şi de moarte-o să scăpăm) Sau că de vom muri, parcă, cu bani o să ne "'ngropăm,
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" 
Pentru-interese ne batem capul de-orce element 
Ca să schimbim şi natura cea lipsită de talent, 
Pedepsim pe dobitoace pentru procopseli cu ani 
Aceea ce nu, se poate si se câştiwe cu bani; 
Că bou-i dat de natură la car spre a-l înjuga, 
Şi pe cal ca să-l inşale şi cu cl a alerua; | 
Migarului e dat iarăşi să-i pue ?n spate samar |! - 
Şi si ducă greutate, pietre, cărămidă, var; - 
Oniului înţelept iarăşi este daţ a porunci . ! 
Iar cel prost şi fără minte a sluji şi a munci, 
Cici prostia din natură nu se poate iscusi, 
Cât să te căzneşti cu dânsa, nimic nu poţi folosi ; 

- lar urmând cu siluire, dacă n'are de sus dar, 
Ajunge să'şi piarză viaţa tocmai ca acest măgar, | 
Isprăvind Hogea cuvântul, sa pus şa făcut raport, i 
Scriind astiel Aa bogatul, pentru şeolarul .cel mort: 
«Le vestesc cu întristare căi şcolarul cel iubit 
Şi-a dat sfârşitul as'noapte nezăcut şi nebolit: 

. Im. adovăr mare jale astăzi moartea ne-a adus, 
“Şi-a făcut ca să plângă 'şi răsărit şi apus! 
Dar nu stă la mâna noastră, ci la cel ce ne-a zidit 
Că cu naşterea deodată ca să murim ne-a ursit, Ă 
A dat frâul morţei ?m lume ca turbati a umbli, - 
Să .secere dinainte-i care: so va întâmpla! 
Şi aşa mereu coseşte, nu alege 'n drumul ei, 
Tineri şi bătrâni culege, până şi prunci mititei, 
De care fără ?ndoială nici noi nu o să scăpăm, 
Astăzi însă pe şcolarul cu jale îl ingropăm».: 

Citind bogatul raportul, vai ce jale l-a coprins! 
Căzu îndată pe spate şi să moară s'a întins! . 
Şi târziu viind în sine'şi se porni 'ndată la plâns: RR 
Atât încâttoţi vecinii au alergat şi s'au strâns: = 
Cine poate să descrie vorbele ce le zicea, | 
Când cu: cinste şi cu pompă să-l îngroape.îl ducea ? 
Dar nimic nu-i ajutară, ca un mort l-a ingropat, . 
N'a putut ca să-l mai scoale, steaua dacă i-a picat! 

  

Nu căuta înţelepciuuă, dacă n'ai unde o pune . 

Ilogea cu una cu alta, după co câştigă bani 
"Işi trimise. pe fecioru ?n striinătăţi câţiva ani, 
Ca acolo 'n. academii, mai departe de părinţi, 
Să urmeze, să înveţe la mai înalte ştiinţi. 
După ce isprăvi cursul lecţiilor ce-a urmat,. 
S'a ntors la părinţi acasă, procopsit, cu atestat; 
Nastratin Hogea văzându-l şi muma sa mai vârtos, 
S'au umplut de bucurie că L-a! văzut stintitos
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Ii deteră o cdaie, cun a vrut el a-l lăsa Să şază singur într'insa cu biblioteca, sa. . Muma-sa, biet, ca o mumă, prin odaie îl slujea, _- Nu se depărtă de dânsul: ca de un fiu îngrijea, 

Noaptea cînd a sosit vremea studentul a se culcă, “Vrând puţin capul pe pernă pe spate a şi-l plecă - Se uită ?n tavanul casbi, şi grinzile cum era, - Ce-i dete n gând procopseala, începi a numără, „Intre caro văzând una cam pătată la_mijloe, - Curiositatea-l face şi se scoală ?n grab” din loc. la lumânarea în mână şi priveşte neclipit Ca să vază acea grindă de ce lucru sta mânjit!: - După ce s'a uitat bine sta încredinţat curzt Ce Că peste grinda acoia vr'o vacă .s'a băligat, „E Şi lăsând Jos lumânatea iarăşi pe spate s'a pus, Și ?ncepu să: so gândească tot uitându-se în sus, Ca cum a putut o vacă pe tavan ca musc'a stu ŞI cum s?a urcat pe dânsul a-l băliga. şi-a-l păta! Muncind gândul său la-aceasta  nelesne de priceput, = In studiile: lui toate -să caute a 'nceput, Să vază va putea “n iele niscai dovezi a' află, Dacă vre un bou sau vacă poate pe tavan umblă ?. 'Poată. mecanica 'ntoarse, fono cu foae cătând, - Matematica întreagă tot o resfiră de rând, - Şi nu fuse cu putinţă vrun fel a se domiri, Sau cât e negru sub unghie taina a descoperi, Pentru care toată noaptea cu gândul s'a tot luptat, Fără să închiză ochii-până când s'a uminat. . Muma-sa, de dimineaţă, iar la dânsul. a venit, Cum a odihnit st. vadă, fiul ei cel prețuit ? IE - Despre care întrebându-l, el răspunzându-i "i-a zis Ă Cum-că —— toată nopticida, mamă, ochii n'am inchis. — Dar de ce pricină mamă ? muma Sa l-a intrebat, — Apoi: să vezi, el răspunse, când mă păteam de culcat, Uite, l'acea grindă ochii imi aruncai nu ştiu cum; - Şi văzându-o pătată, după cum e şi acum, . M'am uitat mai do aproape să, văd de ce s'a pătat. Ş'am cunoscut că vro vacă pe dânsa s'a băligrat ; De aceia, toată noaptea am stătut pe gânduri dus. Că cum poate umblă vaca cu picioarele în sus! Am făcut despre aceasta isometrice măsuri, . . Fizica am restirat'o, despre fiinţi şi naturi: . Matematica asemeni am „cereetat'o de rând, Nici loc gol nici plin într'insa'de vre un lucru. lăsând, In toată agricultura cu amăruntul cătai, In fel de oxperienţă capul tot îmi sfărâmai, . Şi nici 'intr'un chip o vacă n'am putut precum ţi-am spus, S'o pui pe tavan să umble cu picioarele în sus,



- 
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„ 

Pentru care toată noaptea m'am gândit nedomirit, Şi şperiindu-mi-se somnul, nici o clipă n'am dormit, 

Nenorocita lui mumă, stând la el şi ascultând : -. Și astfel de muncă seacă d'o noapte 'ntreagă văzând, Se lori în cap cu pumnii, zicându-i: —'0 fătul meu! . "De şi vorbele-ţi streine, nu poci-să înţeleg cu. . Dar păcat de binişorii co.'i-am cheltuit in.dar,.. Dacă n'ai putut pricepe atât un lucru măcar ! 
— Cum eră să 'nţeleg mamă ? învățatul fiu a zis, * Că 'n matematici aceasta nicăiri no găsesc scris? „Atuncoa se puse muma şi începi către -e], 
Ca să-i tălinăcească lucrul şi a-i zice întracest 'lel: ". Când s'a făcut casa asta meşterii. 'n curte lucrau, Unde venea şi cu vite, lemnele caro: cărau,: 

"Şi fiindcă isprăvise astă grindă de cioplit,. 
; Se băligă peste dânsa boul unui ce-a venit, 

Şi de şi am curăţit-o, dar mustul în ea intrând, "Astfel a rămas pătată, cum o vezi -şi acum stând, „Asta o puteai "cunoaşte, fără să te minunezi Ă i "Fără să-ţi baţi atât capul şi fără somnul să-ți pierzi, - * + — Ei mamă! copilul zise, dacă pofesorii mei, : _ a Mi ar fi explicat ca tine toate lecţiile, ei,  - Şi dacă tu cu ştiinţa “ţi în locul lor mi-ai fi fost, 
Nu eram eu simi pierz: somnul toată noaptea, ca un prost, ÎN : Ba nici în străinătate nu şedeam atâţia ani, a „ Nici voi nu eră să pierdeţi cu mine atâţia bani. 
Şi nici nu eră cu pumnii să-ți „baţi capul 'negreşit, 
Că dintr'o Academie mare nerod am ieşit, : 
— Ba, muma sa îi răspunse, minte n'ai. nici de un ban, „Şi tu ca tatăl tău tocmai o să ieşi un năzdrăvan. 

! 

- ..     

- Din tocmeală neînţeleasă, bani dând, rămâi fără casă, 

* Nastratin Hogea adesea, după cele ce făcea, - „. 
„ Aci se "nbogtiţea, 'ndată şi aci iar sărăcea, - - 

Astiel dar el iar odată, sărac după cum eră, 
„Neavând -de cheltuială „nici măcar chioară para,. 
Se tot socoti în sine cum ar face vr'un “mijloc 
“Prin vre o năzdrăvinie să dea iar peste noroc! 

„ Şi aşa vine îndată la nevasta sa zicând: 
— Dragă! iacă. %i dau în ştire ceea ce-am pus în gând, 
Eu zic ca să vindem casa: şi să lutm ceva bani, 
De cât să umblăm în vreme flimânzind tot şi golani. 
— Vai de.mine! ea îi zise, apoi: unde să şedem ? 

„- "Vrei să rămânem pe drumuri şi parale să n'avem ? 
— Ba nu! Hogea îi: rispunse; voi opri. din loc cevaşi 
Numai pe cât să ne facem un cât: de mic bordeiaş. 

= Anton Pann. — Yolf..
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Nevasta "n contra se puse, în fel 
EL iar altele; îi zise şi s'%0. vânză tot cerând, : 

de chipuri nevrând, 

Ia cole mai de pe urmi el cu ao mângâiă, 
O induplecă prea lesnt ca să voiască şi ca. 

. .. o e ” i , Deci ştiind el aci 'n satu-i pe oarecare bogat, . - "Fără să mai zăbovească la dânsul 
Şi s'o cumpore-i propuse, un preţ 
Bogatul văzând că cere pe dânsa, 

a alergat,.. 
prea uşor cerând, 
preţ mic atât, 

Ca s'%o ia cu toată voia fu ata numai de cât; > Î Și de şi lui într'atâta eftină i s'a părut. . 
Dar tot dori 'să-i mai lase din preţul ce a cerut. Hogea îi mai scăzii preţul, capetele nu-l ţinea... 

- Că or pe cât, să o vânză, lui tot bine îi venea, "Şi către bogatul zise: —- Las p'acest preţ, dar îţi spui, : Că în peretele casii voi să bat şi eu.un cui, 
Care cui de totdauna să se numească al -ineu. 

- Ş'alt de sl să nu S'atingăi de cât numai Singur.eu. C'un cuvânt, numai de dânsul că's stăpân şi eu să zic. Şi. încolo să n'am 'voo să mă ating de nimic, Bogatul văzând că casa cilipir:o cumpără, 
Nu se gândi mai departe de şi ?ntâi se apără, 

"Dar. văzânâ că Hogea nu vrea să o 'vânză în altfel, » Zise n sine: — «Ce-o să fie să aibă un cui şi el? 
Şi lăsându-se în voia-i îndată o cumpără. - -Cu contract, cu. întărire! şi: banii î 
Bitu şi Hogea 'n perete un. cui e 
Care şi în zapis, cuiul lui Nastrat 

i. numără, =: Ia 
um s'a învoit, 
in Sa numit. Mutându-se dar. în casă, bogatul cumpărător . Ca să păstreze şi cuiul Hogei. rămase dator. Aşa Hogea într'o noapte când toţi: dormeau, s'a sculat Şi la casa cea vândută îndată a alergat, 

Strigând şi bătând în 'uşe : Să-i deschiză mai curând Și bogatul, din. năuntra:: — Cine 
y 

esto? întrebând . - "Hogea: — Eu sunt, îi răspunse, — Dar ce vrei ?2—l-a întrebat. — Voi să-mi văz cuiul, răspunse, de l-aţi intrebuinţat, „Se seulă 'ngrabi-i deschise; Hogea 'se uiti zicând: 

, 

o “ — Te văzui astnoapte'n viswmi ceva de cui atârnând, Dar vă culeaţi, nu-i nimica, cum văd,. visul m'a'nşelat, .! .. Ci păziţi ca nu vr'odată si iasă adevărat. 

Altă dati iarăşi Hoyea la miez de noapte . viind,.. Incepi să bati?n.-uşe. când se aflau toţi dormind. ii Cumpărătorul de- casă: — Cine este? a" "ntrebat, - — Eu sunt, cu ! Nastratin Hogea 
— Dar ce vrei? l-a “ntrebaţ iară. Răspunse el: Chiulatul ce-l port eu ziua acilea intr'al meu cui, Că'n bordeiul meu nu este nici un- cui unde să bat, Şi nu voi să-mi văz chiulaful a st 

N 

către dânsul a strigat, . - 
Voi să'mi pui 

a pe jos aruncat.
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„ Cumpărătorul 'de casă îi zise : — Apoi ce fel, „Tot aşa o să'mi vii noaptea? — Vezi bine, răspunse el. » Navem condiţia asta? să fiu stăpân pe al meu? O să viu ziua şi noaptea şi ori când voiu voi eu, — Care va să zică dară, cumpărătorul a zis, 
Mi-am dobândit cu beleaua cu tine cu forme 'nscris. — Niei. o belea, zise Hogea, ce to supără un cui A Şi că viu câte odată ceva de dânsul să-pui?.., 

Altă dată veni Ilogea o frânghie ?n mâini având; - Şi: 'ncepu do cui s'o lose, către ai casei zicând: ” — Azi nevasta spală rufe şi viu irânghia so ?ntinz Din cuiul meu de aicea şi de bordei să o prinz, "— O vai de noi! incepură ai casei a se văita, Ce păcate ne goniră să cumpărăm casa ta! | i - Că ne ameţeşti cu cuiul, ce-l socoteam bagatel,  * - - Şi acuma n'avem pace, necăjindu-ne cu el. 
I 

Intr'o zi iar veni Hogea în: mână cu un 'bojoc, 
ŞI-I atârnă'n cui zicând că în bordeiu-şi n'are loc. 
Astiel Hogea totdaana, cu una, Şalta viind, . - 
Şi pe cel ce-i vându casa totdauna necăjind, . 
Neavând alt .ce mai face, fiind învoiţi astfel, 
Intro zi de Supărare, zise : — Frate, — către el, . Di'mi banii pe jumătate din: ceia ce-ţi numărai, Şiţi ia inapoi casa că nu am de tine trai, 
Voi fi căit în'viaţă de ce însumi eu făcui, * 
Că m'ai omorit cu zile cu pustiul tău de cui. | Nastratin ştiă prea bine încă de când îi vindea . Că bogatul cu pagubă înapoi o să:i-o dea, 
Dar tot făcea ceva nazuri, ţiindu-se cam semeţ, Zicând : — Eu cheltuii banii (ca, să-i mai 'scază din preţ). Cumpăriătorul îi zise: — Di'mi dar. numai pe un sfert, Şincolo a treia parte din tot sufletul ţi-o iert. — E! aşa tot se mai poate, îi răspunse Nastratin, Că voi “găsi, mi se pare, săţi număr atât puţin. Şi aşa cumpărătorul ceru cu paguba sa 
Să scape de'supărare şi casele ai lăsa, Si Decât să stea să mai umble 'n dandanale, judecăţi, După reaua sa toemeală, ştiind că .n'are dreptăţi. - Iar -Nastratin se alese şi cu case şi cu bani, „Ne mai umblând să se plângă că. sunt săraci şi- golani. 

ban p- 

2
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Impărăția ta poate mai bine so tilmăceşti, 

Un împărat oarecare întru sine se miră 
De osebitele chipuri între Gameni ce eră. * : a 
Adică vedea pe unul părul capului albind 
Şi mustăţile şi barba negre încă rimâind, 
lar pe altul din potrivă; păru'n capu-i negru stând 
Şi mustăţile şi barba albe în faţă având. 
Altul iarăşi fără vârstă se zbârceşte de bătrân 
Şi nici barba, nic: mustaţa nu-i mai creşte: ca un spân. 
Aste mirări pe 'mpăratul totdeauna îl munecă,: 
Şi nu-şi putei 'mpăcă gândul singur cum îl tălmăccă, 
Pentru care.pe vizirul într'o zi 'nadins chemând, 
Firă a spune -mirarea, porunci din” grai zicând : 
— Du-te şi orânduieşte din slujbaşii desgheţaţi; 
Ca să-mi caute trei oameni iscusiţi mai învăţaţi, 
Dar insă unul să fie cu chip tânăr, ea bătrân, 
Altul iarişi din potrivă, şi altul la faţă spân, 
“Care. după ce-i vei strânge, să mi-i aduci câteşi trei 
Că voi Insu-mi în persoană să vorbese ceva cu ci. 

Vizirul fără zăbavă_după poruncă urmând, 
Şi după puţină vreme astfel de oameni aflând, Cu cab budne, vreme asttel de oameni 
Carii ducându-i îndată, împăratu-i osebi: 

. - - m + 
Ca: să-i bage câte unul în persoană a vorbi. 

- Deci întrebă impăratul pe-acel ce 'ntâi aevenit ; > ș . . , - 
Că de ce-i e capul negru şi barba i s'a albit? - : 
El răspunse : — Impărate ! întru mulţi ani să trăieşti, 

Iar după a mea părere barba 'ntâi mi-s'a albit, 
Căci Taţa 'mi stă desvelită” şi capul acoperit, 
Că pe barbă totdauna elementele o bat, 
Ea sufere, geruri. brume, ploile neîncetat, - . 
Osebit şi de aceaşta cu faţa ?ntro mari ieşim 1) 
“a ruşinele ardică la or. şi co gând greşim, 
Prin urmare 'ntâi dar barba şi mustăţile albese, 
Și pierii ?n cap, sub căciulă fiind feriţi, zăbovesc. 

  

1) Fiindcă "Turcii nu-şi descoper capul nici înaintea: împăratului.
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  TI o a a 

. "Al doilea după dânsul dacă Sa “infăţigat- Impăratul din potrivi şi p'acesta l-a: 'ntrebat: Că de cei-i barba neagră, şi părul din capu-i alb? = = cagi Ş Tar el fără prelungire" îi dete răspuns ingrab, | Cum că: —— Părul din cap, zise, îl am decând m'an născut, Iar mustăţile şi barba malt maj târziu 'mi-au crescut . 
», 

. . . Şi aceea întâi capul a trebuit a-mi albi, . Iar părul din barbă-mi încă mai are a zăbovi, 

zl treilea dup'acesta la împăratul intrând, "Îl întrebă şi pe: dânsul, 'asttel ctitre el zicând: — Tu, cum te văz, nu eşti tânăr, ci mai mult incă bătrân, - „Căci dar nu-ţi cresc mustăţi, barbă şi d'amândouă eşti spân? EI răspunse : — Impărate : muma' mea, pe când trăia, , .- Despre pricina aceasta am intrebat-o pe ea, Şi mi-a spus că ea cu tata copii întâi nu făcei, Dar şi unui şi altui câ să aibă lo plăceă; Pentru care ea d'o parte, se ruga lui Dumaezeu: - “Şi pe d'altă parte iarăşi se ruga şi tatăl meu : Pa Muma moa, ca o femeie, ca să-i dea fată, cerea, Iar tatăl meu din potrivă, se rugă fecior'să-i dea. Dumnezeu ca să "mplinească, cererea şi-unui şi alt N Şi pentru fecior şi fată pe mino mi'au câştigrat ; - De aceia pe-din două sunt după cum văd şi eu, - La faţă seamin cu mama şi 'ncolo-cu tatăl meu. 

i 

- „Trei mincinoşi, : î.. 

Care când într? cotate se aflau trei mincinoşi, Carii văzând că aflară toţi de ei că's flecăroşi, : - : Ca za Şi neavând mijloace: cu ininciuni A se hrăni Hotărâri între dânşii unul d'alt a-se răsni; . 7 . > & . “p . v_u * Cum şi într?o zi urându-şi unul! altui sănătiți . go. 5 3 . Di Sau despărţit Să se ducă a trăi 7n alte cetăți. 

Cel dintâi de dimineaţă plecând ea un podestraş, : La uu sat dacă ajunse traso' să-şi cate sălaş, a să-şi scoaţi demâncarea de la vr'un sătean daci, Pregătit cu o minciuni care 'n gând o niiscoei: Ș'adunându-se "mprejuru-i din săteni vre o câţiva Incepură dintre dânşii a cercetă 'şi-a întrebă: Din cotro îi esto :calea : — EL răspunse: — Din oraş, L-a întrebat iar: —'Ce mai veste-? ai să ne. spui: nou „covaş ?. Mincinosul -le răspunse: — Altă vesta n'am de spus, „De cât azi de 'dimineaţă un nor. gros de la apus, Ardicându-se îndată, cum începi a! stropi, ' Din oraş pe toţi măgarii norul în sus îi răpi, ii ardică la "nălţime până cât nu s'a văzut,
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iii x . 
Sătenii ce guri. căscară, la spusa-i s'au încrezut, 
Şi priimindu-l în gazdă cu «cinste l-au ospitat, | 
Ci le aduse gazeta de ceea ce s'a întâmplat. 

Pe la amiaz iată vine.al doilea mincinos, 
Cu un toegel în mână, şi ca şi cel-lalt pe jos, 
Care cum sosi îndată începi a'şi căuta 

„Yo casă să-l găzduiască şi mâncare a aveai.   Sătenii, cum îl văzură, sau strâns şi l-au: întrebat : 
— Norul ce a răpit măgarii, de e cu-adevărat ?. 

* Mineinosul.pricepu că vre un mincinos vestit - 
De la sine aşa mare minciună a plăznuit, 

-Ş'a zis: — Drept, pe măgari norul n'am văzut când îi lua, 
Dar văzui că azj samare începuse a ploua... | 
Sătenii «şi pe acesta cu mirare ascultând, . N: 
Ş'acelui dintâi minciună mai mult el întărâtând, 
L-au găzduit şi pe dânsul ca pe un oaspe cinstit 
„La aceeaşi casă unde şi cellalt fu rânduit: . 
Carii cum se întâlniră amândoi s'au cunosent, 
Şi stând de “vorbă 'mpreună învoire au făcut, , 
Ci de aci înainte astiel a călători, - 
Unul a.spune minciuna şi altul a o întări. 

  

Către seară iată vine ş'al treilea mincinos, . . 
„Carela ştiă să minți -tot asemenea frumos 
Ş'auzind vorbind. sătenii. de acele ininciuni mari, 
D'a miăgarilor răpire şi de ploaie de samari, „o 
EI le 'mtări p'amândouă, că cu adeviirat sânt, 
Şi ca să-l crează mai bine le făcut şi jurământ, 
Cum că el eră de faţă, norul când s'a repezit 

"Şi -pe măgari de odată.ca pleava când i-a răpit; 
A. văzut chiar şi cu ochii samare când a plouat, 
Care de când este lumea nicăeri nu s'a ?ntâmplat, 
Şi „erau trişti cetăţenii, fiindeă bătrânii spun, 
Dându'şi părerea l'a aceasta, că n'o să fie semn bun. 
Sătenii mai mult acuma mirarea lor întărind. , 
Şi cu ceilalţi împreună şi p'acesta găzduind, 
S'adunară mincinoşii la: un loc, iar fără gând. | 
Cei doi p'acesta văzându-l, îl întrebară 'râzând: | 
-— Dar tu cum făcuşi, măi frate, aicea do îi ajuns? 
— Intărind minciuna voastră, mincinosul a răspuns. 
Apoi şezând se 'nvoiră, astfel a, călători,. 
Unul să spuie minciuna şi ceilalţi-a o ?ntări. . 
Intr'acea seară sătenii o cină bună le-au 'pus, 
Şi pe lângă celelalte ş'o plăcintă le-au -adus: | 
Ei mâncând din celelalte şi dacă s'au săturat, - - 
Au zis:.— Această plăcintă s'o stricăm esto păcat !: 
Ci să o lăsiim întreagă şi acum să ne culcin), i _ 
Ca so avem de gustare, dimineaţa s'o mâncăm.
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€ i La Se 'nvoiră la aceasta, cu un cuget câteşi trei, , Dar insă să o mănânce numai unul. dintre ei, - -. Adică : — In acea noapte .cine, ore: va visa . |. Când s'or sculă dimineaţa, să'şi Sspuie::visarea sa; . Şi-al cui. vis va fi de frunte, mai grozav. şi minunat, "EI plăcinta s*o mămânce sineuri fir” să dea Ja alt, Lp £ Şi cu 'nvoirea, acoasta plăcinta neatingând Se culcară. să viseze, toţi având câte un wând: Mincinosul însă care minciunile întărea, - Işi unelti de cu seară visul cei: se păreă, , Şi cam pe la miezul nopţii, dormind ceilalţi s'a sculat, - „A mâncat: plăcinta toată şi iar la loe s'a culcat; A doua zi dimineața sculându-se câteși trei, Incepi să'şi povestească visul cel dintâi din ei, Zicând : De n'ar fi "vr'un semn rău, astă noapte am visat Ci al treilea cer tocmai lnălţime mam urcat, - - - — A! iacă, ceilalți strigară, un .foarte minunat vis. Al doilea după dânsul : — Şi cu am visat, a zis, Că m'am coborât în haos lal şeaptelea adâne jos. — Minunat !. ceilalţi strigară, şi visu-ţi e fioros ! — Dar d-ta, întrebară, domnule întăritor, = Ce ai visat? EI răspunse (ciiutând în ochii lor) : — Foarte sunt adevărate cele ce le-aţi visat voi, - | - Că eu v'am văzut întocmai cum aţi şi. spus amândoi, * Și dacă vă văzui astfel, că m'aţi lăsat şi v'aţi dus Unul l-al şeaptelea: haos şi-alt: l-al treilea cer sus, “M'am, gândit şi-am zis în sine'mi ? — aceşti tovarăşi ai mei Dacă "n aşa_depărtars au plecat să umble ei, SE Cine ştie când s'0 'ntoarce ! şi: de plăcintă păcat "Caşteptând o să se strico ! Şi-apucând o am mâncat ;- Care dacă nu mă credeţi că am mâncat'o cum zic, Poftim yă uitaţi şi ?n tavă că nu e în ea nimic. Ceilalţi” doi văzând aceasta, cu supărare i-au zis: . — Cum se poate vrâ-odată -să mănânce om în vis? -- Ci minciunile-ţi sunt bune la alţii să le "ntăreşti, Iar cât pentru ale noastre, tovarăşi bun nu ne eşti, Nu ne învoim cu tine, că tu ne laşi nemâneaţi, 

+ 

- Şi. du-te cu sănătate, vinde-ți minciunile la alți. 
  

  

Un armean înjurător de gură, 
Ca tot creştinul odată, spovedindu-se în post, ” Dupi datoria legii, un armean sărac cam prost, Pe lângă alte păcate mai spuse c'are nărav. - Şi înjură totdeannă din sură foarte grozav, Popa cu învăţătura, se sili a-l dezbiră. e Zicându-i: Că nu se cade din gură a înjuri: Si Căci gura la om din toate e organul cel mai Sfânt, i,
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Fiindcă dintriinsa scoate rugi şi alt orice cuvânt, 
D'al de:acestea şi alte; părinteşte i-a vorbit, 
Şi să nu "'njure din gură, dându-i canon, l-ă oprit. - 
După „ce dar isprăviră şi amândoi au plecat:  - 
Ca să meargă fiecare la casa sa *'ndepărtat, 
Când p'o uliţă trecură, amândoi încă fiind, | | 
O armeancă p'o fereastră de sus 'capul său ivind, | 
Strigă ?n limba armenească: — Derder baba, stii niţel !.. 
Şi trăgându-se-"măuntru, se opri în.drum şi el. —-- 
Peste puţin-ivind capul armeanca, iar i-a vorbit: , 
— Du-micte acum, părinte, că treaba mi-am isprăvit. 

„O 'mtreabă-armeanul popa (stând şi cel ispovedit): 
— Dar pentru care pricină aici în- drum m'ai oprit? 
Iar armeanca îi răspunse: — Pentru o cereare nouă, 
Ci avui s'aşez o eloşcă peste vr'o câteva ouă. . 
Fiindcă mă învățară când voiu vrea. cloşea so. pai . 
Şi voiu voi ca să iasă cu moţ fiecare pui, 
Să oprese în uşa casei pe-un Derder (popă-armenese), 
Şi aceasta fu pricina puţintel să te oprese,. A 
Abia isprăvi armeanca acestea a le vrăji, ! 
Auzind ispoveditul asupra-i se necăji, R , 
Şi către Derder răspunse : — Vezi. aşa guri 'mjur eu! 

"Iar popa, privindu-l zise: — Ai dreptate, fătul meu! 

Slujitul neînaintat şi îmbogăţit de cei ce se tem de muieri. 

U slugă ani mulţi trecuse tot slujind la un Sultan, 
- Aşteptând înaintarea câ nădejdi din an în an; | 

Şi văzând că pentru dânsul nu se face nici. un rost, . 
Ca să-şi aducă aminte să-l rânduiască 'n vrun post... 
Puse 'ntr'o' zi hotărâre proverbul a nu-l lăsă | 
Că, «pruncul până nu plângo nu-i dă ţâţă muma-sa» 5 

"Și "ndrăsnind dete hârtie către Sultanul, cerând 
Si îi deă vre-o slujbuliță micşoară şi mai de rând; 
Sultanul înfăţişându-l înainte şi l-a 'ntrebat: : 
Ca ce fel de post doreşte, dupi jalba ce ia dat?- 
Sluga,. răspunzând, îi zise (îngenuchind la pământ) : 

» — Strălueite împărate! ca un vechiu slujit 'ce sânt, 
Rog cu să-mi daţi o poruncă, cu ca să călătoresc, 
In toată împărăţia; şi să mă "'mputernicese 
Ca câţi d'ale lor neveste a se teme voiu vedei, 
Fără cuvânt de pricină câte o para să-mi deâ. 
Sultanu "ncepi să râză, proasta-i cerere văzând, 
Şi uitându-se la dânsul, iar îl întrebă zicând: 
— Ce folos o să-ţi aducă ţie un astfel de post? 
Câţi inşi vei găsi îţi pare după cugetu-ţi col prost? 
Tar el cu respect răspunse : — Impărate, să trăeşti, 
Numai această poruncă a'mi dă să bine voeşti 

„i , 4
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Şi-mi este destul: cu dânsa viața a "mi-o ţineă, lar de n'oi nimeri bine, să fie pe seama mea. . Porunci Sultanu 'ndată firmanul a i se seri, -În care cu străşnicie. porunci. şi întări, 
Ca oricare se va teme de femeia sa ?n vre-un fel - . „Fără cuvânt, de pricină, să fie dator acel A dă o para acestui ce se va înfăţişă - Cu porunca "mpărătească, ce e dată de aşa. Aa Cum luă sluga porunca numai de cât a plecat . . „La şeh-islamul (întâiul religii) s'a nfăţişat, * - o  Şi-arătând porunca zise : — As firman să-mi întăreşti.: Cum şi o para cum: scrie, să-mi .dai şi să te plăteşti,. Ce fel? şeh-islamul zise, nu cumva ai tu păreri, Că vei putei găsi -oameni să se teamă de muieri? - Să ştii că eu niciodată de muierea mea păs n'am, Şi nici a'ţi dă para ție: vre o datorie âm; Nici poci o aşa poruncă vr'odată să consfinţese - | Şi cu. pecetia religii, cum ceri, să ţi-o întărâse, , Că ce *nsemneazi muierea 'naintea uyui voinie ? o "Ci ia nu-ţi mai pierde vremea să umbli după nimic, Mergi de-ţi vezi de sărăcie, lasă-ţi, îți zic, acest post, A vrut Sultanul să-şi râză de tine “ca de un prost. Hi - 

pi 

— Stai întâiu, sluga îi zise, să vorbim noi între noi Şi să facem judecată cum se cade amândoi, , Şi dacă cu la aceasta nu voiu avea drept, cum zic, . Să nu-mi întăreşti porunca cum și să nu-mi mai dai nimic. — Bine! zise şeh:islamul,'zi să văz ce.ai să zici! “ Sluga l-a 'mtrebat atuncea cu respect, ca toţi cei mici: — Dacă femeea în lipsă-ţi din rezon işi va ieşi ” Şi: fără cerească frică n drum. ruşinos va păşi, Îţi vatămă ceva cinstea călcând sfântul legământ ? — Hai! hai, zise şeh-islamul, la aceasta nici cuvâut; — Aşa dar, îi zice sluga, onoarea sau cinstea ta E în puterea femeii cum va vrea a o purtă. — Fireşte! el îi răspunse. Și sluga urmă alt pont:. , — Dar când femeia ?nşelati 'n lipsă-ţi de vr'un vagabond - Va vrea aţi risipi starea, iunindu-se în vre-un fel, ” „Este în a ei putere că să şi fugă cu el? - — Fără. "ndoială !. el zise. — Aşa dar, nu sunt greşit, Că în puterea, femeii starea „ţi-e desăvârşit, i — Asta e ştiut! răspunse. — In sfârşit mă rog să-mi spui, Socotese că.şi Paceasta în pricină nu te pui; E — Dar dacă-cumva femeia-ţi, fără -a se, socoti, Satana o va împinge vr'un plan rău a unelti, Şi dormind cu dânsa noaptea va vrea a te sugrumă, Nepuind în: gând atuncea cele" ce se vor urmă, . ! După fapta-i criminală, pravili, judeciitorii, Pedepse înfricoşate, cum şi ocne; puşcirii, -



, 
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E "n puterea ei s'o facă, după cuni "i-am desluşit? 
Ascultându-l şeh-islamul, ii răspunse. — Negreşit ! 

„ — Acum -dar vedem, că cinstea, viaţa şi-avuţia ta, 
Toate în a &i putere le are soţia ta. Sa 
— Da! şel-islamul răspunse, este prea adevărat, - 

- — Aşa dar, îi zise sluga prea cu drept ai judecat 
“Şi te .rog ca să faci bine st'mi dai paraua acum: 
Precum şi să pui pecetea, să merg si'mi caut de drum: - 

„Ne având ce'să mai zică şeh-ismanul s'a supus: 
li. dete paraua "'ndată cum şi pecetia a pus, 
Ca să fie cunoscută porunca ce i s'a dat 
Că e de el consfinţită, după cum am arătat. . 
Deci luând sluga porunca în puterea ei umblând 

"+ Şi toată împărăţia otomană “nconjurând, .. po 
Adună bani fără seamă, atât în cât încărcă 
Vr'o câţiva catâri cu sacii, la 'ntoarcere' când plecă, 
Şi viind în capitală la Sultanu ?'ngrab s'a dus 
S'arate recunoştinţă şi mulţumiri de supus. 
Sultanul pe vechia'şi slugă înfăţişată văzând, 
Mişeat de curiozitate, l-a 'ntrebat .pe loc, zicând: 
„— Câştigaşi ceva parale după unde ai umblat? ” 

- Sluga, sărutând pământul, cu respect îngenuchiat, : 
La "ntrebare.îi răspunse: — Iimpărate să trăoşti, . --. 

„.. Mărturisese adevirul, fiindcă a şti voeşti: a 
- Am câştigat într'atâta în cât bani”n saci i-âm pus 

Şi abia până aicea cu catârii i-am adus. , , 
Sultanul îi Zise: — Bravo! iată te-ai folosit dar! i 
Şi vrând ceva să glumească, întrebă po slugă iar: 
— Dar din toată 'mpărăţia umbletul tău făcut, 

" Ce lucru ''mi aduseşi.mie mai deosebit plăcut ? . | 
— Apropo ? sluga răspunse; o: Giurgină-ţi alesei,. e 
Cu frumuseţe minunată şi roabă ţi-o adusei. 

. Cum îl auzi Sultanul, îi tăie vorba de ea, | 
Vicând ; Ssi! încet vorbeşte, c'aude soţia mea. 

- Atuncea orânduitul să strângă bani cu firman: “ 
.— Dacă-i aşa; dămni paraua, zise marelui Sultan, 
-Incât ca să nu rămâie nici unul a nu-i păsă 
Şi care să nu se teamă orcum de soţia sa; 
Pentru că precum văz iacă şi împărăţia ta- 
Fără nici o osebire te temi de soţia ta.. 
Atuncea râzând Sultanul, îi zise: — M'ai 'biruit, 
a-ţi dar cu dreptul paraui şi de la mine "n sfârşit.
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„+ In zilele lui Sinagrip. împărat din "părţilo răsăritului, era un boer 

4 

  
    

          
  

  

Istoria prea, înțeleptului Arghir - 
"cu nepotul său Anadam 

  

anume Arghir,_gare de şi nu eră urmat la învățături şi ştiinţi înalte, dar pentru talentele cu care îl înzestrase natura şi pentru iscusita 
sa înțc!. pciune era foarte iubit de împărat şi înălţat la rangul cel mai 
întâi între miniştrii împărăției sale, ME a 

Acest Arghir, în câi mai de. pe urmă ani ai vârstei sale pierzându'şi” 
soţia şi fiii şi ne rămâindu:i nici un moştenitor, luă pe nepotul stiu 
Anadam sub îngrijirile sale, care rămăsese orfan de părinţi, mic din . 

" faşe, şi numindu-l fiu 'de suflet, a început cu atâta dragoste să-l crea- 3 
D scă, încât singur în braţele sale Inându-l'il hrănei cu papă, şi cu pâine 

muiată în vin, întocmai ca o mumă căreia i. se usucă pieptul şi isvo- 
rul- laptelui; cu atâta îngrijire privegheă asupră-i ziua, şi noaptea încât 
"eră precum zice proverbul: «ds soare neviizut şi de.vânt nebătut.» 

După ce în astfel l-a crescut până a venit în stare să se poată hrăni 
singur cu dinţii săi, şi după ce se făcu în vârstă de opt ani şi putea : 
să umble la şcoală, n'a vrut Arghir să-l dea să înveţe la ştiinţi deo- 
sebite, caro nu le cunoştea el, ci l-a dat pe seama. unui dascăl bătrân, 
care aveă foarte cuvioase purtări şi eră evlavios în cele Dumnezeieşti 

" poruncindu-i ca să-l înveţe toate cărţile bisericeşti, (precum se învăţă 
cu câţi-va ani înainte şi, pe la noi şi prin alte părţi), cum : Bucoayna 
Ceaslovul, Psaltirea, şi altele. 

După ce a urmat Anadam şi a învăţat toate câto îi orânduise, îl luă 
“Arghir dela dascăl, şi SăȚpus şi el singur ca să-i predea câteva lecţii, 
care le aveă în memoria sa dela părinţi şi dela moşi strămoşi ș: che- 

y . . . . . a . . v .: a 7 mându-l în toate dimineţile şi puindu-l lângă sine să şează îi da câte 
o lecţie în fio-care zi, culeasă numai din proverbe, începând într'acest 
chip: — Fătul meu Anadame! acum tu deşi ai învăţat cărţile cele 
bisericeşti.şi te-ai destvârşit întinsele încât poţi să te faci. şi popă, 
dar însă nuţi sunt destule numai acestea, ci îţi mai trebue să înveţi 
şi dela mine câte-va să ştii şi cum să trăieşti în societate cu toți oamenii; - 
adică 'cum să cinsteşti pe cei mari, cum să te porţi cu cei mici, cum 

Ludi - Ei ” - . . 
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să'ţi fii insuşi ţie de folos şi cum si poţi folosi şi pe alţii: despre 
cari sunt atâtea lecţii câte sunt şi împrejurări. De aceia :ascultă cele 
ce te sfătuiesc, ia-le în cap, întăreşte-lo. in memoria ta şi le întipă- 
reşte. pe lespezile inimei tale, că îţi vor fi.spre folos în viaţa ta, atât 

„Căci «pre Dumnezeu cel ce 'mjură, nici de tine nu se'ndură»; însă, 

. 
sufleteşte cât şi trupeşte; şi ascultă: . 

. | 

Fătul meu! - 

]. Teme-te de Dumnezeu şi urmează poruncile lui. Supune-te impă- 
ratului. şi legilor lui. Ascultă pe mai marii tăi şite pleacă lor: şi a- 
tuncea nu vei aveă altul a te teme, fără numai de Dumnezeu căci, 
«capul plecat la toate sabia si-l taie nu poate.» : 

2. Temeiul înţeleptului este frica lui Dumnezeu ; de aceia întâi te- 
me-te de Dumnezeu, şi al doilea de cel ce nu se teme de Dumnezeu, 

necredinciosul îşi găseşte asupra pe nelegisitul, Că -toată hiara işi are 
şi lupul ei: 

“ .. .. . . . 
3. In ziua Duminicii şi în celelalte sărbători mari, du-te la biserică - 

şi te înbisericeşte, ca să se apropie îngerul de. tine şi dracul să se 
depărteze. Ni " . . Ă 

4, Cinsteşte toate legile, dar ta închină numai la a ta; căci «cel 
ce se închină la două credinţe, acela nici o.lege n'aro şi la. toţi en 
ură mare». : , 

. ' . i a 

5. Cinsteşte pe părinţii „tăi şi pe cei bătrâni, căci şi tu poţi să fii 
bătrân ; şi ceia ce nuțţi place să'ţi facă alţii ţie, nu face nici tu altora.: 
Că toată fapta îşi'are răsplata ;, către acestea fii recunoscător făcă- 
torilor tăi de bine în timpul când ai avut trebuinţă de dânşii; şi nu-i 
uită în timpul fericirii talo; ci nu ştii cum se intoarce soarta care 
umblă ca o roată, ea ăstăzi te înalţă ca în dulap şi anâine te dă peste cap 

, 

6. Po omul înţelept şi scăpătat sau sărac ajută-l mai cu simţiciune - 
măcar de or ce lege ar fi, că a- face bine 'nu este nici odată rău; 
prerum zice proverbul: tu binele din mâini îl scapă şi lasă să cază 
măcar şi în apă, că binele nu s'afundă, ci stă pe d'asupra "n undă. 
Şi mai vârtos, pe altul cine ajută, pe Dumnezeu împrumută: şi de 
unde dă cineva unul, Dumnezeu îi întoarce cu pumnul: . 

„7. Săţi fie milă şi de vite, nule pedepsi neomenoşte, după prover-: 
bul ce zice: omul trebuie să aibă milă şi do un câine. cu cât mai 

+ 
“vârtos cu care câştigă el pâine! dar însă, acela care w'are milă de 
dobitoc, şi de om, asemenea n'are milă de loc. " - 

- i . 4 . 

i Mi 
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$. Po mai marele tău, și pe care il vei sluji nu-l defăima către alţii, măcar de “ţi sar părea cât de aspru sau rtu; după proverbul „ce zice: «nu-ţi sumuţa câinele - cui ai mâncat pâinile» ; aducându-ţi aminte de proverbul ce zice : «în câtă vremo vei fi ciocan, loveşte, şi câtă vreme voi fi nicovală, suferă» ; jar in contră de vei urma, greşeşti. » 
- 

- i 

9. Cu mai marii tii daravert să n'aibi ; nici să cumperi de la cineva vroun lucru fără tocmeală, ca când vei stă să plăteşti să n'aibi ame- ţeală ; şi.să nu pierzi şi ale sale, asemenea nu luă în dator, căci cine ia în dator de multe ori se întâmplă a plăti de două ori, 

10. La stăpân nu to biiga fără tocmeală, căci cine se bagă fără toc- meală, iese fără nici o socoteală ; şi iariişi la or ce invoire sau toc- meală, cine are la mână carte şi de dreptul său parte; după prover= bul ce zice: «cs e in mână „nu e minciună.» * 

11. Celui ce iţi va, vorbi ție cu asprime tu riispunde-i cu blân deţe; căci omul nechibzuit astăzi iţi vorbeşte nebunește şi mâine îi pare rău şi se căieşte; dar în deşert, căci, după proverbul ce zice: «căinţa cea din urmă e tot cu pagubă.» - 

12. Inaintea celor mari nu fii îndriizneţ la vorbă şi grabnic la răs- puns, ci te infăţişază cu sfială şi răspunde cu socoteală, că toată graba strică treaba ; iar vorba dulce” mult aduce. : 

13. Când vezi po om la întristare nu-i mai da şi tu supărare, adică : nu turnă spirt peste foc, ci mângâie de ai vre-un mijloc ; iar de nu lasă-l mai bine, ca să. nu-şi "descarce mânia pe tine. 
r 

14. Mânia ta iarăşi nu grăbi si o verşi asupra cuiva, ca să nu te căieşti, că, după -cum am mai zis: căinţa cea din urmă cu paguba ta se curmă.. Şi mai ales: bătaia şi ocara dată nu so întoarce aici odată, . | | 

15. Când vei vrea să vorbeşti cu cineva, să-ţi scoţi” cuvântul prin „trei lacăto; adică: unul să-l aibi la inimă, al doilea ln gât şi al treilea la buze; că dacă iese din gură cuvântul se duce iute ca vântul şi nu-l „mai poţi ajunge nici cu armăsarul nici cu ogarul, ! 

16. Păzeşte-te de vorbe fanfaroane sau flecare, nici întrebuința min- ciuni, pentru că minciuna întâi cade şi ca plumbul în “apă se afundă, iar în urmă iese ca frunza pe undă. Şi apoi cui i. se desco- „pere miriciuna odată, acela nu se rai credo altă dată, chiar de ar vorbi şi adeviirul, ! .
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17. Apără-ţi ochii de invidii sau zavistii, mâinele de răpiri şi furti-. 
şaguri, gura do pâri şi elevetiri şi picioarele de către pasuri rele, că, 
cine are ochiu pismaş lui'şi singur e vrăşmaş, cine are mână lungă 
pierde şi ce are în pungă, şi cine sare garduri multe îi di câte un 
par în c.. 

r_i . 

18. Fereşte-te de. desirânări, nu to fermecă de frumuseţile femeilor, 
şi mai ales de cele cu birbat, că vinul bun şi femeia frumoasă sunt 
două otrăvi bune la'om, şi, cine umbli pe drum cu gândul acasă îşi 
perde căciula în târg: iar cine umbli după cea cu birbat, dracul îşi. 
sparge opincile şi îl dă curând în cap; că, tigva nu merge de multe 
ori la apă, ori se rup băierile şi scapă, ori se loveşte de ceva, şi crapă, 

19. De vei avea vecin rău sau vre-un asupritor ; nu purtă în con- 
. traci ură să te asemeni lui, ci de este altul în: contra-ţi rău, tu fii 
bun ; că «cu oţet şi cu fiere nu se face „agurida miere, ci de te latră 
vr'un câine astupă-i gura cu pâine, n'aruncă în cl cu piatră, că atunci 
mai rău te latră, o 

„20. De-ţi va cugetă cineva rău şi te va blestemă, tu vorbeşte-l de 
bine şi nu-l de:iimă: căci «cui îi iese din guri blestemul îi cade în. 
sân ca lemnul», şi «cine altui groapa va săpă, întâi el într'insa se va 
îngropâ». i PR: 

21. Nu te adună nici te tovărişi cu oameni proşti şi nerozi, ca să 
nu-ţi zică cineva: «s'a strâns rânced lângă muced> ; după proverbul 
ce zice; spune-mi cu cine to'nsoţeşti ca Să-ţi arăt cine eşti»; şi, iri 
tirâţe cine se amestecă încă (zice) porcii îl mănâncă», de aceia «ma. 
bine cu un înţelept să cari pietre la o casă, decât cu un nerod ş 
„nebun să' şezi Ja masă», şi iar «mai bine cu un vrednic la pagubă . 
de cât cu un nevoiaş la câştig». 

. 

22. Fereşte-te de certe şi judecăţi, că totdoauna «e mai bună -o învoiali strâmbă, decât o judecată dreaptă», nici te amesteca în cearta altora ; căci, -mulţi sunt care caută: gâlceavă cu lomânarea, şi, -«te po- - meneşti că'ţi umple ceafa de pumni şi spatele de ciomege; şi '<până la împăratul suferi încăeratul».. 
x 

Pugi de lingușitori şi de care te laudă în faţă, şi-ţi vorbese tot “pe plac puindu-ţi la” greşeli capac; ci «pe omul cel înţelept lipeşte-l cât poţi de piept»; şi-i ascultă învăţăturilo primindu-le cu sete, ca: şi când ai bea apă dintr'o fântână rece; că «mai bine e să te bată un înţelept de cât să te laude un nerod». pr : 

24. Nu fii mândru şi. nebăgiitor în seamă, ci cercetează'ţi vecinii 

- . , 
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fii ca anghira sau racul corăbiei caro uşor se aruncă. în apă şi cu anevoie se ardică : că e mai bine să pleci şi si nu lo pară bine, decât să şezi până să li se urască de tine. 

25. Când 'vei fi poftit la vre-o adunare pompoasă, îmbracă-te. în haină frumoasă, ca să nuţţi fie ruşine când vei şedea lângă cei îmbrăcaţi bine; să nu fii brânză bună în burduf de: câine, că e un proverb : or te poartă cum ţi-e vorba, or vorbeşte cum ţi-o portul», 

26. Când vei fi chemat la masa altuia nu grăbi să şezi la locul cel dintâi: ci totdauna să'ţi alegi scaunul cel mai de jos, că de vei fi tu mai cu vrednicie decât ceilalți, îţi va fi cu cinste când te vor pofti mai sus. Iar de vor veni alţii mai de cinste decât tind, îţi va veni cu ruşine când te vor pofti mai jos; dar însă de voioşti să trăieşti mai bine, «totdauna la cap de ţară să'ţi faci casă, şi. să-ţi alegi loe la mijloe de masă». E | | 

27, Nu fii. lacom, căci lăcomia strică omenia ; ci la mâncare să aibi cumpătare şi la băutură să aibi măsură ; nu încărcâ cât nu „poţi duce; nici pe alţii nu îmbiă cât nu le cere inima si dea, Şi mai vârtos la masa altuia nu porunci nimic sau să to apuci cumva sii ceri. să”ţi aducă ceva; căci «oaspele nu mănâncă ce gândeşte, ci mănâncă ce găseşte». : . 

* - N . 7 . 

29. Nu fii avar sau sgârcit; scumpul nu e stăpân pe banii săi, «ci banii îl stăpânesc po el; şi, cine strânge încă, niciodată nu mănâncă; că bânii strângătorului rămân în mâua . cheltuitorului. Ci fi milostiv, şi din mâna ta întinde şi săracului o bucată de pâine; când iţi cere, - nu-l uri, nici la el te posomori, ci încai «c?o vorbă bună-te'ndură, dacă punga “ţi-e zgârcită şi maro gură». 

29. Pe călătorul strein ce năzuieşte la casa ta, nu-l goni şi depărtă : ci-l primeşte şi-l cinstește, înlesnindu-i cole trobuincioase ca unui om drumaş, călător, că «munte cu munte nu se 'ntâlneşte, dar om cu om când nici gândeşte». , 

30. Când ai să călătoreşti undeva, totdauna pleacă de. dimineaţă şi găzduieşte de vreme ; că. seara aştepţi întunericul nopţii, iar dimi- neaţa lumina zilei; nu te luă după cele ce vezi la: alţii, şi lasă să se iaalţii după, ştiinţa ta; că «cine se ia după muscă ajunge la 
bălegar>. - Su | - 

31. In călătorie fără tovarăş să nu mergi, nici la vânat cu puşca 
oală să pleci; că o armă goală sperie pe doi inşi, adică: și pe stă. 

-pânul ei şi pe vrijrmaşul său ; inst la vreme de nevoie un ciomag mai lesne ia foc decât o armă plină..
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32. La drum înaintea tovarăşilor tăi să nu pleci nici-odată, ci aş- 
teaptă-i să mergi impreună ; pe lângă aceasta, păzeşte pe drum părăsit. 
să nu apuci, vama împărătească sii nu o ocoleşti, şi la cârciumă unde 
vei vedei nevastă tânără si bărbatul bătrân să nu dormi; că la ase- 
menea loc se adună oameni €e toată mâna. 

- 
, A , 

33. Când ai să mergi în cale depărtată, totdauna st'ți iei merinde 
"de drum; şi când eşti cu tovarăș, nu grăbi „Să ţi isprăveşti merindele 
tale întâi; căci când nui va mai rimâne o să fii silit să rabzi şi să 
aştepţi până când le va veni lor pofta st- mănânce; că «e rău când 
n'ai al tău şi aştepţi de la mâna altuia» ; cino "şi ţine pâinea în sânul. 
altuia, multe ori flămând rimâne». 

„84. La neguţătorie tovariiş nu'ţi trebue; că «doi cârmaci încacit 
„corabia»s şi «unde sunt moaşe multe, rămâne copilul cu. buricul ne- 
tăiat» ; ci te întinzi pe cât poţi să coprinzi; căi «cine timblă să co-: 
prinză multe, puţine adună». Şi «cine işi lasă negoţul în nădejdea 
altuia, esto ca cel co se lasă cu funia altuia în: puț» (căreia nu-i cu- 
noaşte tăria). 

„35. In sfârşit, tot omul a dator în lume si urmeze la una din aceste 
trei, adică : sau fă-te ostaş, sau [i-te călugăr, sau te însoară, dar însă 
ostaş se te faci mai tânăr, călugăr mai bătrân, -şi să te însori când 
ajungi în minte coaptă, — când poţi, adică, să câştigi banii, iar nu 
când ştii numai să-i cheltuești : că «nevasta două guri are, nu e precum 
ți se pare!» că «e mult mai bine să zici numai: — vai de mine! de 
cât să staţi amândoi să. strigaţi: — o, vai de noi!» Di 

36. Când vei vrea să to însori, deschide ochii matur, ca «si nu aduce. 
pe dracul cu lăutari în casă». Qi, te păzeşte să nu ici fată frumoasă 
de neam prost, nevastă lăsată de bărbat şi văduvă care işi plânge 
pe bărbatul cel mort; nici luă de neam mai mare de cât tine, ca să 
nu-ţi zică: — scoală tu să şez cu; nici mai bogată, ca să nu-ţi 
zică: — taci tu, să vorbesc eu; ci ia mai săracă, ca să'ţi zică: — fă 
ce ştii tu; că «nevasta nu e cârpă, dacă nu-ţi place, să o descoşi şi 
să o lepezi». | Mi o 

31. Să nu fii tomător: că «bărbatul temător îşi învaţă nevasta înşe- 
lătoare, 'şi stăpânul scump sluga hoaţă». Că dacă este ea neam rău, 
«mai bine să păzeşti crângul cu iepurii de cât pe dânsa». Toate merg 
după neam; «uită-te la mumi-sa şi cunoaşte şi pe fie-sa». Că «unde 
a sărit capra, o să sară şi iada». Şi «dacă este fierul rău, pe cât îl 

. 1 

„baţi e degeaba, nu faci din el nici o treabăs. - 

Cu aceste şi cu alto asemenea după ce învăţă Arghir pe nepotul 
săn Anadam, şi după ce de mai multe ori i le.:repetă, intro zi îi 

2  
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zise: — Fiătul meu; cu ca unul. ce am îngrijit de a ta creştere după 
părerea mea socotită îndestul de bună. şi ai.ajuns intro vârstă când 
să poţi cunoaşte şi deosebi albul de negru, dulcele din amar şi bunul 
din rău, am nădejde că-mi vei bucură rămăşiţa zilelor mele şi-mi vei 

» odihni bătrâneţele, prin urmări înțelepte, în toate pasurile tale după 
sfătuirile ce ţi-am dat, ca să te poţi face vrednic a câştigă dragostea 
tuturor oamenilor şi cinstea împăratului, care am avut-o eu, şi după 
moartea mea să-mi moşteneşti atât starea, cât şi locul meu. 

- După toate acestea, dorind înțeleptul Arghir ca să vază cu ochii 
„săi pe nepotul -Anadam înaintat şi ridicat la o treaptă mai fericită, 
mergând şi înfiţişându-sc inaintea împăratului, a zis : Slăvite împărate!. 
Te rog să am trecere pentru slujbelo mele cele de mulţi ani şi să pri- 
meşti po nepotul meu Anadam, să slujeascii împărăției tale în locul 
meu; că eu am slăbit de bătrâneţe şi nu .pot sluji ca până acum, ei 
nepotul meu .e tânăr şi vrednic să-ţi indeplineascti toate slujbele, după 
ştiinţa şi învăţătura care i-am dat-o. eu, şi mie să-mi dai voie ca să 

“mă duc să 1nă odihnese de aici inainte la casele mele. Împăratul îi 
primi cererea, şi-i zise: — Să fi iertat, Arghire, du-te şi te odihneşte; 
insă când vei fi trebuincios şi te voi chemă, să fii gata la poruncile 
inele : iar Anadam va rămânea în locul tău secretar, şi va avea, cinste - 
de la mine pentru slujbele care mi-ai săvârşit. 

Deci, făcându-i închinăciune Arghir şi mulțumindu-i, se duce să se 
odihnească la moşia sa; iar nepotul său, rămâind în locul lui, după 
puţin timp începu să cugete rău impotriva unchiului său, şi căută inij- 
loace ca să-l riipuie ; şi aşa îi trimise intro zi o scrisoare mincinoasă 
ca” din. partea împăratului, în care zicea acestea : 

«Arghire ! În minutul care vei vedea scrisoarea aceasta, să to scoli 
şi cât mai în grabă să strângi toată. oastea ta şi impreună să vii 
la mine». . - 

> 

Această scrisoare cum o primi Arghir şi o citi, fără zibavă işi strânse 
toată oastea care fuseso sub comânda lui şi pleci la împăratul ; iar 
nepotul său văzându-l, alergi şi spuse împăratului, zicând :— Slăvito 
impărate ! Unchiul meu Arghir s'a sculat cu mulţime de.oaste şi vine 
asupra împărăției tale, şi ca, sii te încrezi mai bine, vino de vezi cu 
ochii ; carele nu tine pentru alt de cât să-ţi ia împărăţia. Iar îm pă- 
ratul -Sinagrip, văzând atâta oaste şi pe Arghir în fruntea ei; s'a spăi- 
mântat Cu totul, crezând că negreşit Arghir vine cu cuget rău asupra-i 
şi întrebi pe Anadam zicând: — Anadame! învaţă-mă co trebue să 
fac la.0 aşa împotrivă sculare fără de veste. Iar Anadam văzând pe 
impăratul coprins de grozavă spaimă, începu a-l încurajă, zicând :—Nu 
te teme, slăvite împărate! ci lasă si mă duc eu singur la dânsul, 
şi eu voiu induplecă să-l aduc numai pe el singur la împărăţia ta. 

Auzind împăratul acestea, zise:  Anadane! De vei putea să-l îndu- 
pleci, după cum zici, şi să-l aduci numai pe el singur, te voi face 
inai mare peste toţi boerii inpărăţiei mele şi cu mari daruri te voi 
dărui. Anadam, auzind. aceasta, merse îndată la unchiul său şi cu în- 

y
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chinăciune sărutându-i mâna, îi zise: — Bine ai venit sănătos, părintele + meu ș sunt trimis de împărat ca să te întâmpin şi să te primesc cu cinste, pentru că- prea mult îi pare bine de supunerea care ai arătat şi ai venit fără zăbavă:: şi mi-a zis că, oastea, să rămâie aici şi numai singur cu mine să to înfăţişezi la măria sa, *.- CI „. Arghir, neştiindu-se vinovat cu nimic, crezi cuvintele nepotului su, ca şi până acum, şi ducându-se la impărat îi făcti cuviincioasa închi- năciune şi incepu să-l întrebe despre ale sănătăţei. Iar împăratul, pri- vind cu ură asupră-i, îl întrebă cu mânie, zicând: — Tu 'care ai fost „cel mai. credincios al acestei împărăţii şi ai avut mai mare cinste de „cât toţi boerii, atât la tatăl: meu. cât şi la mine, şi acum vii cu oaste - asupra mea ca să mă pierzi şi să-mi iei împărăţia ? Arghir, ea unul ce nu. ştiă nimic despre cele ce-i zicea, rămase în loc uimit Şi nu ştiă . ce să -răspunză. Impăratul însă, în iuţeala mâniei, nedându-i vreme să 
. se desmeticească, nici aşteptându-l să-i răspunză, îl osândi la închi- soare, până a-i hotări o pedeapsă mai mare. lar Anadam fiind faţă, - ” începu să mustre po unchiul său, zicând: — Ce taci? Au doari ţi-ai pierdut mintea la bătrânețe și nu poţi răspunde impiratului nimic ? In adevăr, bine a zis cine a zis, că pomul dacă imbătrâneşte pune pae şi-l pârleşte! .. -: a , 

Deci după ce duseri pe Arghir la închisoare, impăratul fără zăbavă strânse pe toţi miniştrii împărăției sale, impreună cu Anadam, şi îi în- trebă: —" Co trebue să fac cu Arghir ? Jar-Anadam răspuse 'că, să "i se taie capul şi săi se depărteze de trup trei sute de 'coţi. Împăratul auzind aceasta, îndată chemă pe Anadam şi îi porunci ca să ia pe Arghir să-l ducă să-i taie capul. Armaşul mergând după porunca împăratului” ca să-l ia să-l pearză, Arghir i se rugă, zicându-i: — Prietene, te rog, du-te la împăratul şi-i cere ca să mă duci să-mi tai capul acasă la mine: răsplăteşte-mi cu atât încai binele care ți-l-am făcut şi eu odinioară: Armaşul, vrând să împlinească, cererea prietenului situ, se duse la împăratul, dupi cum l-a învăţat Arghir,. şi-i zise : — Slăvite împărate! Arghir se roagă impărăţiei tale ca să binevoeşti a-i orândui pierderea la moşia lui, unde să i se îngroape şi trupul, ca să-l plângă robii şi roabele sale. Împăratul îi primi rugăciunea şi îi dete voe armaşului, zicând : Fie după voia lui; ia-l dar şi ducându-l: numai decât să-i tai capul şi puindu-l intro tipsie să-l aduci la mine si-l văz, -. o 4 

- j 
Aşa luându-l armaşul şi ducându-l, Arghir i so rugă iarăşi zicând :— Prietene,:nu grăbi să împlineşti! porunca împăratului cu pierderea mea, că poate va avea vro-odată trebuință de mine şi îi va „părea rău ; ci bagă-mă într'o groapă ascunsă ce o am la casele. mele, şi în locul meu tae capul unui vinovat de moarte, pe care l-am închis şi care prea mult seamănă cu mine. La aceste cuvinte induplecându-se armaşul şi fă- când după cererea lui Arghir, îl băgă în groapa care i-a zis. şi tăind capul vinovatului, îl duse la împăratul; caro văzându-l impăratul şi: Anadam crezură 'că este al lui Arghir, pi] „A Deci ceri voie Anadam dela impăratul ca să meargă la casele. un-: 

= 

chiului său, să puie toate averile rămase lu orânduială şi să po . 

. 
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runcească slugilor. ca .să ingrijească de dânsele după cuviinţă.. Impă- ratul îi împlini cererea, şi îi zise — Du-te isprăveşte treburile mai tu- rând, şi te întoarce fără zăbavă la. slujba la care to-:am 'orânduit. Anadam, mergând Ma casele unchiului său şi văzându-se stăpân. peste atâta avere şi bogății, de multă bucurie S'apucă să facă veselii cu mâncări, cu băuturi, şi să petreacă cu liutari şi eu jocuri, pedep- siad şi bătând pe robii şi roabele unchiului său, care toate “acestea le 'auziă Arghir din groapă ; şi după ce făcu multe nebuniii şi bar- barii, se întoarse la postul său. | ” 
- 

« . - 

„Nu mult după aceasta auzind impăratul Earaon că Sinagrip a răpus. pa Arghir, care pentru înţelepciunea lui erâ Cunoscut şi iubit de dânsul foarte.rău_i-a părut, şi cu mânie scrise lui Sinagrip, zicând: «In - «ceas ce vei vedeă scrisoarea mea îndată stomi trimeţi meşteri ca „ «să'mi zidească o_cetate în aer, caro să fio în slavă atârnată fără să! «se atinpăde pământ, şi Să-i trimiţi şi tributul (haracul). Iar de «vei arătă vr'o *'mpotrivire şi nesupunzre, te voi scoate din țara ta «cu necinste.» - 
„ Ducându-se solii cu scrisoarea, şi Sinagrip uitându-se, se spimântă şi se îngriji foarte, neștiind 'ce 'să facă ; pentru care strânse pe toţi miniştrii săi, lo -arătă cererea împăratului Faraon, şi-i întrebă ca să'şi dea părerea şi să chibzuiască ce trobuo să facă? Iar ei, nepricepân- du-se nici unul îi răspunseră . zicând : — Acest lucru, măria ta, putei „Să-l facă numai Arghir pe care l-ai tăiat şi l-ai răpus, ci întreabă pe nepotul său Anadam,. că el trebue să ştie ceva din ale unchiului său, ” Anadam fiind faţă, răspunse la cuvântul acesta: că nici el nu so pri- cepe nimic. Atunci împăratul Sinagrip zise către Anadam: — O Ana: dame! Anadame! te ascultai şi răpusei pe unchiul tău; caro cu în- “ţelepciunea lui putea simi fie reazim şi să'mi sprijinească împărăţia. Armaşul, auzind, despre toate acestea, se înfăţişează la împăratul şi-i zise : — Slăvite iîmpărate ! dacă Arghir. acum ar fi vifi ţi-ar părea bine de dânsul şi l-ai iertă, dacă ţi s'ar, infăţişă înnainte ? Iar împăratul - ii zise: — Dacă ar fi prin putință ca să'nvieze Arghir acum, nu numai că l-aş iertă, ci cu toată dragostea l-aş îmbrăţişă ; şi cel ce : mi Par aduce cu mari daruri şi: cinste S'ar învrednici. Auzind cuvin- tele acestea, armaşul alorgă numai decât, scoate po Arghir din groapă şi-l înfăţişează împăratului, asemenea unui om sălbatic, cu părul capului "până între spete, cu barba mare de care abia i se vedea faţa şi un- ghiile degetelor lungi ca de vultur. Sinagrip, văzându-l în felul acesta îl întrebă cu mâhnire:-— Tu eşti, bătrânule Arghir? Iar Arghir îi-- răspunse: Eu sunt slăvite impărate. Atunci împăratul porunci ca să-l ducă numai decât să-l spele, să-l "curăţească, şi îmbrăcându-l în alte 

haine să-l aducă la dânsul. 

După ce s'au făcut acestea toate, după porunea împăratului şi-l in- făţişară, Arghir se rugă, zicând : — Mă rog împărăției tale ! să bine- voieşti a mă lăsă vre-o două siiptămâni ca să mă mai. desmeţese, şi 
sii'mi adun toate simţirile la loc, şi atunci; socotesc .că, voiu - puteă
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sluji la trebuinţele şi pisul măriei tale. Această cerere .a sa fiind ) ŞI p 
primită, de împărat şi slobozindu-l, dupii vre-o cinci-spre-zece zile îl aduce iarăşi şi puindu-l să şeazi lângă dânsul, începi să'şi spuie tot . păsul care-l avei: la care Arghir zise: Fii odihnit împărate,/ şi n'ai nici o grije, căi aceatea în curândă vreme “ţi-le voi săvârşi cu; 
decât porunceşte si aducă -doi vulturi _„şi_doi._şoimi de-ai_ împărăției tale, ca să'i învăţ_la meşteşugul architecturei. Aceștea aducândn-i-se îndată, îi luă Arghir Şi Gurândt reia îi învăţă ceia ce trebuii să facă cu dânşii, şi luând voe şe duse la impăratul. Faraon: 

Iar împăratul Faraon, daci îl văzu, îi zise : — Dar pe un gângav ca tine- mi-a trimis să'mi isprăvească treaba ? Arghir ii răspunse : — Im- . părate, cei ce se trimit si săvârşească lucruri împărăteşti, nu se nu- 
mesc gângavi, ci oameni mari. Atunci împăratul Faraon începi săi 
poruncească ca să-i facă oare-care lucruri ce-i i se păreă peste pu- 

„tinţă,; şi îizise: — De vreme ce eşti un trimis vrednice ca si'mi ispră- veşti treburi, îţi poruncese dar, ca si'mi faci 'o funie de nisip, cu 
care si'mi leg mânjii. Arghir răspunzând, zice: — Prea bine, şi ce- 
rindu-i un stredel luă şi găuri peretele casei în dreptul soarelui. «lo unde îndată-răzbind razelc“fiiăunttiă, începu a se roti nisipul ca o funie - şi zise Arghir: — Tată'ţi funia împărate; vino. de o strânge, şi iţi leagă mânjii ; şi poruncește şi alte lucruri 's&ţi fac. Împăratul zise iarăşi : Dar ai puteâ să cari apă cu ciurul să-i adăpi? Arghir răspunse — Dacă ain îi în părţile miezului nopţei, şi dacă ar ninge zăpadă şi aici ca acolo, nu numai cu ciurul, ci ţi-aşi putea aduce şi cu carul. Atunri 
Faraon zise : — Îţi poruncese să'mi faci o cetate în aer, care să stea „atârnată fără să se atingă de pământ. , „ Arghir atunci aduse îndată şi inhămă doi vulturi, atârnii două sfori lungi ca nişte hiţuri; legă cu meşteşug între dânşii o ladă uşoară, 3 . 
băgi un copil mic întrinsa cu doi soimi e care il invițase co -să Do . » „po , a ip : facă când va ajunge sus în aer, dând copilului într'o mână mistria, şi într'alta frigarea cu carne, ca, să o ţie ridicati în sus în vederea vul-. turilor, şi Arghir ţinând de hăţuri şi slobozind vulturii, îndată. se _ri- dicară- după frigarea cu carne : iar copilul începu să strige : — Daţi-ne cărămidă, daţi-no var că şed meşterii fără lucru. Arghir, asemenea ziceă către impăratul, care stă de faţă cu toţi boierii : — Tată-ţi, meşterii, îimpă- rate, trimite-le cărămidă şi var, ca să nu steă din lucru. Atunci îm- păratul îl întrebă: — Cum te: chiamt? EL răspunse: — Abanan îmi. : este numele. (Aceasta o zise el, nevrând să-l cunoască. fiind-eăi se du: seso vestea că pe Arghir l-a tăiat). Impiratul îi zise + Să fii iertat, Abanane, şi porunci ca să se'dei 
să plece frigarea în jos până s'au lăsat vulturii la pământ, şi ieşind din ladă se duse la Arghir. a E 

După aceasta împăratul Faraon începi să întrebe pe Arghir, zicând : Cu cine mă potrivese cu întru slava împărăției mele ? — Cu soarele. . Intrebă iarăşi : —* Dar boerii inei? Răspunse el: — Cu .razele soarelui. — Bine, îi zise împăratul-; dar ce copac este acela care are douii- 

+ meşterii jos. Copilul atunei incepi 
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sprezece ramuri, fie-care ramură având câte patru cuiburi si în cui-. 3 
%» buri câte şapte ouă, pe o parte albe şi pe o parte negre? Arghir 

răspunse: — Copacul este anul, cele. douăsprăzece ramuri sunt lunile, 
iar oule pe/o parte albe sunt zilele stiptămânii, şi pe-o parte negre 
sunt nopţile. Împăratul îl întrebi iarăşi: — In care lună omul bea 
şi miinâncă mai puţin? Arghir răspunse: — In luna lui Februarie, că 
“este mai mică decât toate. Impăratul zise: Co este aceia, dintr'un 
insuileţit iese un neinsulleţit şi dintrun neinsufleţit icse un însufloţit? 
Arghir răspunse : —— Este oul, ci când îl ouă găina este neînsufleţit. 
şi când il cloceşte iese un însufleţit. . 

Faraon, văzând că îi desleagă toate .întrebirile bine, zise: — Șă fii 
binecuvântat, Arghire, că nai. fost perit. Şi după ce'il intrebi şi 
alte multe, şi el răspunse asemenea, îl trimise la domnul său cu cinste 
şi cu daruri umplându-l, ! 

Arghir ajungând la Sinagrip împărat şi întăţişându-se, zise : — 
Aduc închinăciune impăratului _meu, cu slujba săvârşită dela Faraon 
împărat. Lui Sinagrip părându-i mult bine, îi dote şi el deosebite. daruri. 

- Arghir însă, toate darurile câte le câștigase le-a dat armaşului cel 
mare ce "i-a scăpat viaţa; şi ceru împăratului voie ca să- so ducă jar, 
la moşia sa, zicând: Impiărate, acuma mi rog iarăși ca să mă odihnesc - 9 5 3 - 
la casa mea, dar însă, să-mi dai şi pe nepotul meu Anadam, ca să-l mai 
învăţ minte,ci după cele co văz, îi lipseşte incă multe ca să trăiască în 
lume şi să slujească pe un împărat, care are trebuinţă de oameni 
învăţaţi şi înţelepţi. Împăratul îi zise: — Ia-l şi fă ce vrei cu dânsul. * 3 % . Deci ducându-se Arghir la casa sa, puse pe nepotul său la pe- 
“deapsă, şi de câte ori îl scotea să-l. judece, îl bătea cu nuele pârlite ; 
iar nopotul său se rugă şi-i zicea: — Nu mă mai bate, părintele meu, 
că îţi voi fi comis la cai. Arghirii răspundea: — ba fătul meu, că în- 
văţăturile care ţi le-am dat eu, n'a fost pentru comis de cai, ci pentru 
ca să fii om bun cu purtări înțelepte: iar tu ai făcut, cu mine, ca 
oare când un măgar ce-l legase stăpânul său cu o funie slabă, şi. cl ru- 
pând-o plecase pe drum în voia lui, până când l-a întâlnit un Înp 
şi i-a zis: — Cale bună, jupânule măgar; iar el i-a răspuns : — Aşa 
calo bună să o aibă stăpânul meu, că nu ma legat . bine si şez în 
grajd ca să nu mă întâlnesc cu tine să mă hiritiseşti. Pentru că ştiă 
ci o să facă praznie din carnea lui, precum îl şi mâncă în lată, 

Cerere . NR Ă - 
Acestea zicând Arghir, iar îl puse la bătaie, Anadam iarăşi se rugă 

zicând: Iartă-mi, părintele meu, și nu mă mai bate ci pune-mă să'ţi 
fiu cioban la oi. — Ba .fătul meu, îi zicea Arghir că lupul părul îşi 
leapădă, dar năravul nu 'şi-lasă, și tu asemenea ai făcut cu mine : că 
pe lup când l-a dat să înveţe carte, dascălul îi zicea: A, BC, D, 

  

iar el zicea: Oaie, miol,: capră, ied. — Nu așa lupule, îi zicea das- 
călul, ci zi bine, cum zic eu. Iar lupul îi zise: — Ci ai de mă învață 
mai curând şi isprăveşte, că uite se apropie oile de crâng. 

Şiiar începu Arghir să-l pedepsească cu toege, iar nepotul său plângea 
şi se 'rugă, zicând: — Nu mă mai bate părintele meu, lasă-mi încai
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să-ţi fiu porcar la porci. Arghir îi zise iar: — N u, fătul meu, că nu te-am pedopsit ca să te văz porcar;. ci m'am pedepsit cu tine ca să am cinste, după urma-ţi, iar tu ai făcut.ca unul ce sădise un pom pe marginea unei gârle, . căruia când începură să i să coacă poamele, toate cădeau în gârlă şi se duceau pe apă, iar omul nu găsea să mă- nânce nimic. Şi iartişi pornea să-l bati, şi Anadam nu încetâ â'se ruga, zicând: larti-mă părintele meu; că'mi este destul atât, mă voi înţelepţ de aci inainte, că patimile sunt invăţături la om. — Nu crez, fătul meu, zicea Arghir, că ziuă bună de dimineaţă se cunoaşte, .şi puica după creastă se vede: ce găină o să iasă; tu ca să te faci mai bun do aici inainte, e pesto putință, ţi s'a văzut arama. Eu sunt acela, creşte pui de şarpe ca să te muşte, Eu am umblat; după tine cu mila şi tu după mine cu pila. Precum şi: acum ştiu bine, că unele imi „vorbeşti din rugă şi altele ai în "cugct, ca şi un lup odinioară, care se luase după -oi şi ciobanul îl întrebă: — Ce vrei, lupule ? Iar el răspunse, zicând : — Nimic, decât mă dor ochii şi viu în urma turmei tale, că parcă îmi vine mai bine şi mă lecuiesc din“ praful care se „ridică din picioarele oilor: iar. el nu vedea decât să răpească vre-un miel. Aşa şi tu ţi-ai mâncat credinţa de acum înainte, 'că dacă când te-am mângâiat, răul "mi-ai cugetat, acum când te pedepsesc, binele v „ si”mi gândeşti? Mi-am văzut eu visul cu ochii, că eu te-am crescut şi "ţi-am dat viaţă şi tu ai umblat să'mi tai viața, i 

„Acestea zicând, iar îl puse la pedeapsă . şi îl bătă până muri şi-i aruncă Ja câini să-l mănânce. Şi se sfârşi învăţătura lui Arghir şi zilele lui Anadam, care când îl văzu mort, zise: — Au nu'ţi ziceam eu, fătul meu, cine sapă groapa altuia, el intră întâi într'însa?,.. 
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