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  MĂ DREG... 

Se zice c'ar fi fost cînd-va, un :boer' care. nu 

se îmbătase încă în viaţă. Lui i se părea ciudat 
lucru cînd vedea lumea bînd:- Nu putea da el cu 

“gîndul, cum omul, care se ţine aşa:de dirz,: îşi 

lasă picioarele pe mina, vinului, de-l poartă pe două 

cărări, d Da 
Odată s'a amăgit de s'a ameţit. A doua zi, după 

chef, îl apucă o durere de cap, de nu ştia pe'ce 

lume. Ii venia, să apuce câmpii, nu alta, . 

—:Răi îl de beţivi, doamne, grele: zile duc. 

Ei odată m'am alunecat cu firea şi cît sufâr: — 

d'apoi e! c'o ţin-unal!.. 
II vine-n minte să-ntrebe pe un -sugaciit vestit, 

că ce face cu atita durere de cap. 

In .satul 'acela -era un golan, care sprijinia 'pă- 
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Teţi! crişmelor citu-ţi-i ziulic 
făcea veacu, 

Il chiamă la curte. Da beţivul perpelit;: straile „ui erai numaj nişte sdrenţe înodate pe după git Şi dupuros de-ți- strimba nasu cînd treceai pe lingă dînsul. Căciula-i era roasă, jerpelită şi cu re- suflături prin fund. .. 
— M'a-npins Păcatul de 

muult şi tare mă doare cu 
de atita băut? Pc 
> Pa mine mă, doare cînd nu. beau! — Cum se poate? 
— Ia aşa... a 
— Mn. -Ri ce faci ae 
— Mă dreg, Cucoane,,. 
— Cum. vine vorba ?. [ 

Şi e cu. 

-am luat un pahar mai 
pul. Pe tine nu e doare 

a Pe isi 

scapi de pozna asta? 

nvaţă-mă se mă dreg 
Ec CE ate 

de cel may Vechişor, şi 
loco; Ssdrobeşte apoi în 

» Presoară-l cu piper negru, 

pune-l la foc, să dee.un. e el un .bulgăre de zahăr 
bate-l bine Să se ames 

— Apor umple stacanu iară, Trece — închide Ochii, pune 
podele, pin” î simţi. că s 

— da acum cu vin 
1 la gură şi te uită, în 
a „urat; bine, , 

a; lingă tejzhele îşi. 

tece şi. ax] “peşte cap.. fe | 
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— Şapol?,. 
— II vedea cum ţa fi... 
Face cum la, învăţat. Da vinu-i şugubăţ: bve- 

Tul prinde la coraj şi-ncepe cheful din noi: lău- 
tari, joc şi mîncare iar pîn” a doua zi. 

Durerea de cap însă să-l gătiască: răi de tot, 
în loc să se ogoaie, se-năsprea. 

Chiamă iar pe beţiv: 

— Degeaba, mai răii, mă doare capul de par "Că, 
dă, să se desfacă. 

— Nu te da scirbel. Cum vra! așa de-o dată: 
să-ţi treacă ? ' 

— Da cum? 

— Trebue, să te dregi şi azi... 

— Aşa? 

Şi boierul s'a dres pîn' s'a, stricat iară: cum 
i se suia, vinul în cap, îl da gust de chef, După - 
beţia asta şi mal răi. Valei şi valeii! Aştepta 
neliniştit pe cel cu povaţa. 

— Se vede c'acesta, mi-l sfirşitul. M'am gătit. 
In loe de dres, eii mă stric. 

— Să n'ai nevoe, las că-l bine. 

— Cum? 

— Day înainte, drege-te şi azi... 

Da boierul ca ieșit din minţă:



— Mă rog şi mult am să mă dreg ei așa? 
— Pin ţi-a ieşi părul prin : căciulă, cucoane, ia 

așa că mie — face el rizind. cu şirătenie. 
"Ri bețăvul apipăe spărturile din fundul căciulei, 
prin care răsărea smocuri de părl,. 

 



- MĂCAR POPĂ... 

etrecînd printre degete boabele de ia mătănii, . 

părintele director , se primbla într'o sară : prin 0- 
grada seminarului. 

In vremea asta, numai iata că vede vind. G 
fermee cun băeat, 

— 'Ce vint te-o adus pe- -aici, fiică? ” 
— Sărut mina părinte: ia-ca mama cu paca- 

tele. Is vadană; am numai bietul acesta. Ce n'am 

încercat să scot om din el? Am cheltuit, am a: 

lergat încotro am văzut cu ochii, m'am sbătut 

în toate părţile, dă, mamă sunt, numa! şi numal 

si-l îndrept pe-o cale mal acătăre—da, degeaba: 
Am vrut să-l fac profesor, aş!—la dat afară 

din şcoală. La meşteşug nu se trage. Treaba pe 
lingă cas nu vrea si facă. Sapa s'oiee de coadă 
ci-că nu-l dă mina. Decit mi-a fript inima-n mine, 
nu alta! 

Şi fiind că văd, că om de treabă nu-i chip să 
scot din, el, m'am gindit să-l, fac măcar popă..



EVA 

2 făcut Dumnezeti pămîntul şi Va umplut cu 
ce-a putut. Incununarea făpturei lui era fără doar' şi poate Adam, stăpinitorul raiului, De Eva nici habar n'avea, $.0 facă; gindul lut la început era, să lese un singur om în lume, 

„Pe pămînt era linişte... | 
Vieţuitoarele trăia în larg şi din belşug ; ier- burile creşteaii în voe. Omul îşi căta de grădina, lui, netulburat de “nimeny, trăea rominul fără grija, zilei de miine, De bucurat nu se bucura, că 

nu știea, CĂ-I înconjurat de plăceri. Atotputernicul se primbla prin lume şi numa îşi netezia barba, văzînd că ia “eşit trebuşoara aşa de bine la capăt. De la o vreme i Sa urit şi Iul de-atita hoinărealn Şi se urcă în cer. Stină el  



aşa: degeaba, îi: vine-n' minte să-şi. facă, şi lui o 

jucărie, să aibă cu ce se mai lua. 

. Sapucă; de: zugrăveşte. pe un. bulgăre de lut 

un chip frumos.de muere.:In. locul ochilor i-a li- 

pit două scîntei: desprinse din.luceafărul de dimi- 

neaţă.: Părul i Pa boit. cu "lumină împrumutată 

de la, soare. Iea apot „Cuţitaşul fericirei“ şi-i scri- - 

jală gura; da Dumnezeii ma: băgat de samă că-n 

drumul tăeturei, era un puişor de paianjin şi Va 

ucis acolo: Ca a 

Cite minţi nu se prind-în mreaja momitoare a 

unui::zimber|:. Gura : femei e: dulce, itulce: ca şi | 

fericirea, fericire otrăvită: în veninul gizei. spur- | 

cate, bt uiti pe 

“S'a bucurat: părintele 1 lumet. de păpuşica, : lui şi 

aupa. ce i-a suflat viaţă,:ajucat'o pe. genunchi, 

a-gogolit'o drăgostos; pînă. cînd la-urmă, —obosit, - 

de-atita: hîrjoană — ; adoarme din-grei. - -":- 

.. Diavolul sta ascuns mai de:o parte şi se: uita 

şi el cu jind la jucăria, luă Dumnezei. 1 se: scui- 

geaii ochii după aşa bucăţică. Cind a simţit c'o 

adormit A egterul, chita lui, sare cit-ai clipi + şi-i 

şterge. odorul, iu Mai 

Muerea ţipă o dată tare în braşele lut. “Dum:



nezei cum se trezeşte, apucă- răpede un retoveiă - ŞI SVirrr în hecurat : . i 

: — De unde-aj eşit urit.o?,. Dumnezeii. face loc. cu miinile : printre. nouri şi 

se ridică cite o 
ă, dar nu ține . 

mult și. se trezăște într'însa şi partea ey Necurată, 
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gatunci face fapte drăceşti: încurcă judecata în- 

țălepților şi nărue buna inţălegere a. noroadelor. 

Unde nu-şi poate umesteca diavolul coada, tri- 
mite o muere. | 

Eva, îl ţine pe Adam o coastă. De atunci şi 
pin' în vremurile noastre, cite coaste nu s'a rupt 
pentru Eva!.. 

Jucărie i-a trebuit lut Dumnezei ? 
) ..



VORBE "DE CLACA | 

— Par, ce mat che a. fost la de nănaşu!,. Bucate ca-n anii de belșug. şi voe bună, ca la o cumătrie! Am petrecut, 
peste nouă dealuri, ., 

— Zeă!.. auzi tu Minune ? — numaj că nepriel- - Nicul ma împins să lipsesc de-a, casă, tocmaf la roc şi pace bună... 
zele după bunătăţă, O vară... — Ma rog, mincarea ca Iîncarea, da încaltea, te-al şi îmbătat bine? | — Nu, — că Vinui era, ca m pe sponsi, .. — Ei, atunej P'ai făcuţ nimica... 

—    



VORBE CU TILC 

Praşitorii faceai amează, că omul are nevoe 

şi de odihnă, n'o poate ţinea una. — Numai bietul 
moşneag nu lăsase sapa din mînă; ciocănea, vir- 

tos înainte, că era, singur, fără pic de ajutor şi 

scăpa popuşoii în dudăi. Te miral cum mai.putea 

purta pămîntul, de bătrin ce arăta: capu lui era 

alb cum îi omătul. —Ş'o căldură de cit nu-ţi 
puteai trage sufletul de înăduşală. Cum se face, 

că tocmai în vremea aceea trece și Domnitorul 

pe lingă ogoarele omenești. Vede el chiagul cela 

muncind. singur şi-l păleşte mila: 

— „0 fi lipsit săracu tare, de nu face amiază 

ca tot creştinul.“ 

Pune pe un slujitor să-l cheme la el, ca să-l 

miluiască cu ceva. 

Bătrinul abea, se ţinea răzămat în sapă.



— 19 — 

— Nu ţia dav Dumnezeti fecioră, moșule, de Prăşeştiă Singur? 
— Ba mi-a dat, — cinstită să vă fie faţa. — Si cum de-i rabaz inima, să te lese aşa de izbelişte ? 

i, unu-i casap, altul til» Şi celălalte calc, 
.— Auzi tu? — rea parte ai avut pe lume! 
-- Rea, mărite Stăpîne.. -. Domnitorul. îl q ărueşte cu ce-l. lasă, . inima, şi 
Porneşte în treuba lui. May încolo,- ce se răsgîn- 

Mi tag mie pentru » Ca Să aibă de unde-ţi  
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— Să nu vă fie cu.bânat, apoi i-aici pe lingă 

Domniea-voastră, cum să-l mai aduc? | 

—Nu te pricep moşule. . - 
— Doftorul. luminăţiei-voastre.... «i -- 

a E, cei cu el? . a 

—. Mi-i fecior, 

“Domnitorul îşi face cruce... e i. 

» — Cum îţă spun, infaţisazui aici şi nu cred. să 

se dea în lături, nu m'a fi-uitat el aşa degrabă. - 

— Al spus întăi că-i casap ? 

— M4 rog: doftor, casap — vorba e, tae amindoi 

în carne vie? 

_Rămîn cu toţii minunaţi de tilcuirea vorbel. 

— EI, da tâlharul? 

— 'Tilharul e advocat aici în tirg, 

— De unde-ai mai scos'o şi asta? 

— Da el nu şmichereşte lumea? Nu fură ziua, 

în ameaza mare, numai cu minciunile lui? Vrai 

să mal dee şi cu parul? Ehei, tilharii s'au mutat 

acu pe la oraşe, că pădurile s'ai cam stărpit. 

— A mal rămas calicul. Ce-i cu el? 

—. El îi popă la mitropolie. 

— Dacă-i popă, nul calic... 

— Ba încă de cel nesătui: [a să nu-l dee no- 

rodul cu pitacu, să-i tae porţia de colăcei, atunci
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voii videa Cu ce-a trăi, Pune el mîna pe sapă, camine? -.. a — Si de ce nu te-ajuta feciorii dacă-y. așa ? — Parcă ei mal-aii vreme Să-şi aducă aminte de mine? După ce-a s 

nici lege, da nici omenie! , 

 



VORBE DE CLACĂ 

— 

— „Gi-al găsit să se ducă şi el odată întins 

la o treabă ! Pin” n'o: mirosi prin paharele criş- 

marilor, unde se ţine: sătul:—- soi răă şi- „pace, 

Zici ca fost bărbatu- miu pe:aică A jupine  - 

A fost, Dea 

— Şi ce-a: băut, mă rog? 

—- Ia a luat şiiel o ciaşcă de rachii şi pe urmă 

şi-a căutat de drum; dă, ca omul, nu- d mai face 

şi dumneata. atîta inimă irea, ; ii: - 

— :Bată-l: :crucea că iza Nu ştii la ce 

capătani s'o scot cu dinsul, —: m'am lehemetit de-așa 

trăit. Ia dă-mi:-o sîngeapă jupine, — da vezi să fie 

maj ger —Ptiti Doamne, că beţiv bărbat mi-al 

mal. dat, cd



ȘIRĂTENIE ȚIGĂNEASCĂ 
———— 

ÎL mină Piicatul pe romin, de cunună. nişte. ţi- gâui. Insurăţeiy Numai bine n Șăptămână, Şi ei trebuia si ş NăşiI,.. că de. ce-a: mai lăs lume, — cătaii să-i împace, gată, poftia, pe fini, îi prob îndemnat să ss împace. e de alde acestea; . i 
Cit ţinea miîncarea,. Şi băutu blinziat că „de cit n'aj fl avut, flămînziat, iar S'apucati la biciunea nănaşilor 
Hrăneşte-.] “azi cu bucate : seu mine, se satura Şi rominul ag la o vr mite şi Dănăşie și tot, 
O dată —to după o sfaq apucă de face placinte Şi poft 

e apuce de păr..Nă. 
at D-zeii şi nănaşi. pe 
Făceaii masă. îmbelgu- 
ezea, .le: da. Sfaturi, îi 

za 

Păruială ; — aflase slă- 

A a, tiganilor — să 
eşte şi finiă: Vroeaii 

u trăiai: nu trecea, 

di ride lumea: și. cite . 

, 
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(cazu Lea zei 
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să-i dojiniască odată şi bine, gapol de nu so | 

înveghea, s'o rupă cu rudenia, 

Pun plăcintele într'o tavă mare. De partea îi: 

ganilor, aşază plăcinte de cele mai săcuţe-n hrinză, 

mai arse şi mai feştelite, lăsindu-le aşa uscate, 

„fi să le mai ungă cu unt; de partea celor de 

casă pun plăcinte brinzoase şi tăvălite prin unt. 
Ţiganu vede, da tace. Plăcinta, uscată, şi scor- . 

„-toasă, cu greii lunecă pe git. | 

— Şi cum îţi spuneam finule, mai las' să treacă 

SSI de la tine, ce să înţălegi tu de la: un cap de - 

— muere? De-o vezi că greşeşte, închide ochit, fă-ta 

„ep naude, navede. Ride lumea bre şi-i ruşine, că '. 
<w sunteţi gospodari. . | 

—.Da ei n'am zis? — Da ce să fac dacă are 

pe dracu într'iînsa? Povăţueşte-o cum îl bine, în- 

vaţo, — degeaba! ea tot pe-a, ei face.. Cite-odată 
îmi vine să-l sucesc gitu, ia -aşa. — Şi ţiganul a- 

pucă tavaua de urechi go învirteşte de vine cu 

plăcintele cele unse drept el.. 

61995. Il t>
 

 



BUBA 

———— 

— Ira... bre, de mult nu te-am maâi văzut, nici nu te-aprubam măcar, Cind dracu te-ai asvir. - lit așa ? 'Te-am lăsat numai Ya "tilica: o schioapă de om; ș'acu, coscogemitea gligan. — Ce. ţii. şi cu puterea luf Dumnezei |. 
— Dapoi de crescuţ e 

— omul se ridică ca din 
— 

grei? Ce-i a trece anii | 
apă. | EI, da eşti însurat ? 

— Thai... 
- — Copil al. făcut? 
-— Dita să fit sănătos, 
— Armata aj dat'o la, spate? 
— Pfiă.., 
— Mai, da parale ţi-ai str îns Încaltea 2 — Ia lasă -mă încolo — altă vorbă W'al?,. 

————  



ISPRĂVILE LUI PICALĂ 

Ca romin avea trei: feciori, tot unul şi unu, 

mari cât oamenii ; îi strica numai un lucru : nu 

"se dădeaii nici cun chip la treabă. Cît mi ţi-l vara 

de mare, păziat numai tufarii cu umbra, dor- 

miaii de creştea iarba sub dînşii. Iarna hărgă- | 

țiaii pe mămăligă, pe la cele tirle boiereşti. Du- 

gleși de nu-i suferia nici pămîntul; N'ar fi pus 

- eX mină pe sapă, săi fi picurat cu smoală. — Nu. 
le venia la socotială munca nici cin chip. 

Stăpînul moşiei chiamă odată pe romiîn la curte: 

— Nu toată lumea îi făcută pentr'o treabă, trăieş- 

te omul şi c'un meşteşug, dacă nu-t dă inima, brinci 

să apuce coarnele plugului. Cearcă şi dă-ă să deprindă 

ce-va, că dă, acu eşti în putere şi a! de-unde le- 

arunca şi lor o bucăţică ; da nu-i fi tot tare, vine 

o vreme cînd îmtriînceşte romiînu şatunci pe rufa 

„cul al să pici?
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— Sfântă ţi-t vorba Cucoane; eii la, ce meşteşug să-y dati, ca — til ce? — mine iea pe e "du cu el prin pădure, umblă, pi de ce-va, ispiteşte-l ae Vezi încotro S'abate,.. — Sărut dreapta, aşa iii face, A doua zi, 

— da mă pricep 
Să-i tragă inima ? 
el mai mare şi te 
n' S'0 lega şi el 
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- — De multe: o fi bun copacul ista tată, — că 
ce nu face omul din lemn, — da de butuci de * 

roată ştii că-i slavit, | 

"Atâta i-a trebuit moșneagului. N: aşteaptă să -nse- 
reze şi se duce la curte. : 

"1— Minunat, dă-l între rotari. 

Şi tot așa cearcă şi cu mezinu. I-a purtat 
pin' s'a lehemetuit, dar degeaba, 'nu se prindea 
de nimic, căsca numâi gura pe sus. Era amărit 
romînu de cit nu ştia pe ce 'lumei. La -urmă, 
dacă-l vede așa de nici-o treabă, porneşte scirbit 
acasă. Cind să ieasă din pădure, băetanu dă 'cu 
ochil de o tufă de corn şi se opreşte. 

— Da cei? | | 

— Mă uitam la mlada asta, uite ce modilcă 
are la rădăcină, al face o bită de să culci. omu 

la pămint dintro pălitură. 

— Nacţi-o bună că ţam dres'o, m'am cîrpit şi 

ei pîn' m'am rupt de tot. a | 
Pe drum ajung un creştin ce ducea 0 capră 

în spinare; după ce trece de dinsul, băetul zice 
către tati-su: | 
- — Vezi omul ista 2: Mă prind că et îl ieaiă ca- 

pra şi straele, făr” să, daii măcar ochi cu dinsul. 
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„> Vorbă să fie, ca doar” ştiă c4 nu ești uci- gă-l toaca. Mi | 
— Iacă-al să vezi. 

. Şi băetanu scoate din brik teaca cuţitului ş'o face scăpată; hăt mai încolo, lasă Şi cuțitul jos Şi dă dosul în nişte Stuhăriş -— m» 

— Dacă-ar avea, cuţit, may calea-valea. | Porneşte înainte. Cînd mai încolo, a „găsit şi 
cuțitul. S'a schimbat, lucru : lasă Sarcina, . jos şi 
dâ-napoj după teaca, 

| o Bietanu pune răpede mîna pe capră, o tîrie maj 
la o parte ŞI-I tae Capul. Pe urmy ie şi dup: ce-] împlintă în beregata de-l înfige Cu cap cu tot 

a un vrease 
> iotră în apă > Mal la mijlocuj iazului, și urechile caprei de credeajy  
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— Mincate-a -ar lupu, diavel impeliţat, Scăldat îți 

trebue acu? 

O strigă iar, dar capra nu se dă urnită din loc; 

începe a o bulgări, zadarnic. Dacă vede, se des: 

bracă rominul nostru și di după dinsa în iaz. 

- Băetanu omandea la strae, iea cuțitul cu teacă 

cu tot, înfulică în spinare leşul caprei şi-o tuleşte 

fâră vuet înapoia drumului. 

Ajunge acasă pe întuneric. Cind Va văzut tată- 

su şa pus miinile în cap. 

Spune şi boierului pătărania. 

— Aista are să fie tilhar, nu-i de mine, fă ce 

ştii cu dinsul. 

Dar boierului îi picase la inimă calul unui alt 

proprietar, vecin cu dinsu. A vrut.să-l cumpere: 

„ar fi dat cît .nu face, dar n'a fost chip să se apro- 

pie, se ţinea, tare megieşu, că şilul ilera în mare 

dragoste vita. Mai într'un tirzii, se gîndeşte la 

băetanu rominului nostru şi-şi pune în minte să-l 

trimiată să i-l fure. 

Il chiamă la curte: 

— Cum ţii numele, măi? . 

— Picală, cucoane. . 

„—— Măi Picală, tilhar mai eşti tu măr!..  



„i — Ba încă mare... 
Şi boeru S'apucă de-y Spune durerea: 2 — Da gtil Cum vreaii să i-l furi? „> Stii, dacă mi-i spune. | | = Să-nvirteşta tu treburile aşa, că a doua zi 

să mă duc călare Pe bidivii şi pe ainsu să. nu-l tae prin Cap că-i a luj calul. — Bine Cucoane. 

 



cunoască nică stăpinu Și chiar. dacă l-ar cunoaşte, 
să pue mîna pe cruce că nui a lui.. 

Cum vine Duminica, se duce la iarmaroc Şi cum- 
pără o mirţoagă de cal, de se potrivia-la păr și 
în mărime cu cel pricinaş: Dar un cal slab şi 
răpciugos de să.nu te uiţi la el, îi luase mal mult 
în dar, 

Acasă, pune de face o mămiliguţă numai în 
rachiu. Aşteaptă pîn' înoptează bine Şi cind a 
socotit c'ar ajunge așa, pe-nziuate, încalecă Şo 
opinteşte în satu vecin. e 

La, curtea boierului celuia erai nişte ciini amă- 
rit de răi, turna omu la pămînt, zăvozi nu alta. 
El sapropie cu-ncetu și “prinde-a, arunca printre 
porţi fărmături din mămăliga cea cu spirt. Cind 
a mîntuit mămâăliguţa, erai gata şi ciinii: picase 
care-ncotro, ca păliţi cu leuca, Deschide şi intră 
binişor .cu calu lui în ogradă. Nimerise tocmai 
cînd e somnul mal dulcuţ ş'apoi se mai întimplase 
ş'o noapte întunecoasă, de nu-ţi puteai vedea mîna: 
Intră binişor în grajd, desprinde bidiviul de la esle, 
leagă, în loc prăpăditul cela cumpărat şi iesă tot 
cu binele afară. După ce cetlueşte sănătos ușa . 
grajdului, trage un chibrit, dă foc streşine! din



vre-o trei părţi, apoi încalecă şi dă blende calului 
în spre sătaleanu-lui, o 

Grajdul s'a topit cit ar gind şi cu el s'a topit 
Şi calul, vorbă să fie, topit era-el şi-nainte. 

Cind s'a luminat de ziuă, Picală era cu şoimu- 
leţul de căpăstru dinaintea curţei. S'a-ncrucit, cînd 
l-a văzul boierul. 

— Mare tilhar mai ești, măi Picală! 
— Mare, cucoane.., . 
Pe după o amiază, boierul încalecă pe căluţul 

ist. nou şi se duce la, vecinu lui. 
„Colo jălanie: 

— Bunătate de cal, nul-aş fi datpe nimic în lume. 
— Aşa vin păcatele pe capul omului, 
— Ei zic că s'a, întimplat asta, u 

Tăi dumitale că nu i-l vina! 
-— Crezi! vorbe băbeşti, Dar nu te da scirbei, dumneata să fiţ sănătos, că belelele curg, 
— N'a rămas din el, dec 

luri, acelea, numai pielea pe oase, tot s'a topit. — Auzi tu poznă?! mţtţ.., Mi-am cumpărat, Şi ed mal dăunăzi un cal, dar nu ştii cum s'o alege, e mers, dă, merge el. 

nde ţi-a părut: 

ît vre-o cîte-va parta- 

— Să văd şi ei, că de-acu am să Caut şi ei altul, „Calul rămăsăse în ogradă, legat de-un stilp : 
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— Uvte minune bre!.. să nu-mi fiars roibul, 

"zăii Caş jura c'aista-i, aşa se potrivesc de bine. 

— Samănă om cu om, d'apoi cal cu cal. 

— Adevărat, 

Boierul n'a avut încotro, a împlinit suta de 

galbanași lui Picală, că-i făcuse trebuşoara după 

plac. Dar din minte nu-i ieşa nici-cum, şirăteniea 

tilharului.. Intr”o zi îl chiamă iar la dinsul: 

— Ştii ce m'am gindit ? 

— Numai asta nu ţi-oiii putea-o spune. 

— Mal, dacă mi-i fura şi mie calu, apoi drept 

mai păreche în lume de hoţ. 

— ţi spun şi sara. 

„—- Te lauzi... 

— Om videa. 

Boerul tocmeșşte anume trei oameni, ca, să-i sțră--: 

juiască bidiviul toată noaptea. Picală sapucă de 

cumpără cite-va ploscuţe de rachiii, se furişază 

încă de cu ziuă în grajdul boierului şi le supune 

prin fînul din. corlatia calului. 

„Cum se înserează, unu din cel trei străjări se 

sue călare, altul apucă de căpăstru, iar celalalt 

tine de coadă,
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î— Mă aa să nu vă prindă somnul, c'a vostru-i 
dracu, -vă-ntina pieile pe drugi. 
— Da un' se pomeneşte cucoane, dacă ne-am 

prins la o treabă ca asta, trebue -s'o scoatem la 
un capăt. 

"Ai păzit ceia cu credință, cît or fi păzit, cînd 
4 început însă a, se împu țina finul „din. corlatie, sticluţile încep Şi ele a, face cu ochiul. Cel ce ţinea de. căpăstru întinde mîna să vadă ce-i; 

— Tot îl de treabă boierul nostru, a pus ra- chiii să ne mai: luăm. 
— Numai de nu i-ar muri. mulță înainte, — Amin şi-ntrun ceas bun, - 
Golesc o Ploscă, dai gata, şi 

a treia, uitase de cal, biigutati 
du-se de 

fue spirtu 

bătase lem 

pe-a doua, cînd la 
în. de ei, firitisîn- 

par'că erai la nunta, N'apucase să mîn- 
Şi spirtu-ă şi înşfăcase de cap. Să-m- 
n. Ab adormit care-ncotro, cum; i-a, pucat. vremea. Picală a trecut peste dinşii, ca p te butuci şa Şters calul ca de la. esle. In 1 luy, aduce de pune un meliţoit ŞI-I leagă d capăt un fuior, iar de celalalt 

ce pune trebuşoara ast 
toasă, 

a- 

es= 

ocu 

e-un 
o fringhiuţă. După . 

a la cale o ea la sănă- 

Nicl nu se lumivase încă bine de ziuă Și boierul  
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dă fuga la grajd. Paznicii, buimaci de somn şi de 

beţie, mai mult cu ochii închişi, daii să-şi f 

Slujba : De 
Unul zup pe meliţoii, altul prinde de fuior şi 

celalalt ţine sdravân de funicică. 

— Ptruu, căzacule... E 

Boerul de cit să turbe. Numai intră şi Picală 
țanţoş, călare pe călucean. . 

— ăi Picală, a, dracului pirlacit mai eşti ! 

— Baş-tilhar cucoane. N 
-— Halal de mama care te-a lepădat, 

— Ferice de dinsa, că bun odor a făcut. 
-— Măi, dar cucoana ai putea-o tu să mi-o furi ? 
— Numai dacă vreai să te. faci fără dinsa. 
— A ta să fie moşia, cu toate acaretele de pe 

ea, dacă-i face-o şi asta, 

— Nu te prinde cucoane. 

— Ba mă prind în voea cea bună, 
— Atunci poţi să-ţi şi. găteşti catrafusele. 

“C'o săptămînă înainte, boierul a strîns toţi puş. 
caşii vestiți de prin 'megieşie şi i-a pus si facă 

„strajă în jurul curţei. Cumparat'a el lăcăţile de pe 
lume, de nici nu te mai tăea prin cap de unde-a : 
mal Yeşit atitea, secreturi. Fierarul din sat a rămas 
cu gura căscată cînd l-a pus să i le descue; tea|..



—.30 — 

de unde să dee peste meşteșugu lor, că erai a- 
duse tocmai din tirgu Galaţului, 

A înnoit boierul gardurile, le-a înspinat bine, a 
tocmit porţile, a pus de i-a zabrăluit; fereştile. La 

„ fie-care colţ de casă a legat cite-un hojmalăii de 
ciine, de par'că S'aştepta să dee tătarii. Picală, se uita lu atita amar de pregătire şi numai îşi sucia 
mustaţa. Incepuse a plăti pe ică pe colea din munca moşiei, ca şi cum sar fi văzut stăpîn. Boieru numai schimba, feţe: | 

— Măi afurisit pui de romin! Numai că um. - blă cu Spiriduş, de-i tes toate ţane. 
„ Dăduse poruncă pușcașilor să-l culce Ja, pămînt - de cum l-ar simți c'a sărit gardul. 

Cind a, venit sorocu, boierul sa “încueat de pe. la 0 amiază în casă cu nevastă.sa: a trîntit zăvoa-. rele pe uşi, pune Şi cite-un rînd de lăcăţi pe di- năuntru, că pe. dinafară lăsase vătavului să-l în. cue cu alt rinq Şi se-nfundă amîndoi în etac, Picală, de cum S'a lăsat s 
sară, înjugă, aruncă un hirleţ, 
el o funie Şi porneşte la 
în Poiana dracilor, 
de pădure 

neprielnice 

oarele aşa mai sub 
în car, maj iea cu 

pădure. Acolo poposăşte. — asa-i zicea ochiului aceluia » Pentru că .nu era loc Curat, s'arăta ul tuturor celor ce înoptai pe-acolo; Pi. 
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cală desjugă şi dă drumu: boilor să mai frunză- 

riască cite. ce-va. la barda, tae întîi patru ţăruşi 

şi-A împlintă în. patru colţuri. Măsoară cu frînghia 

cam la trei sferturi din locul cuprins şi însamnă 

cu hirleţul: 

— Bun; de aici începe altarul; colea la mij- 

loc are să vie uşa împărătească ; în colţul din spre 

dreapta, strana cea mare şi-n celalalt colţ, strana 

cea mică — treaba, merge strună, 

Dar sub pămint gemeaii draci), de-ai fi crezut 

că le-a dat, pe la nas aghiasmă. 

Picală iea răpede hiîrleţul, se dă mal la o parte 

şi prinde a săpa o groapă cam cit ar încăpea un: 

cofoel. Dărimă pe urmă un gîrneţ, de stejar, mă- 

soară în lungu lui zece palme și-i curmă virful. 

Il aburcă el cum poate şi-i dă drumul în bortă, 

asămuind cu ţărnă împrejuru lui. 

_— Minunat! — numa! toaca s'o mai leg. 

Dă fuga în spre car, desbate o scîndură din 

pomoştină, ş'o leagă cun curmeiii în virful gir- 

neţului. După asta ia, răsteile şi prinde a isbi în 

scîndură ca-n chip de toacă, 

Răsuna pădurea. Necuraţii miorlăiai şi se văi- 

tai în fundul pămîntului, de par'că i-ar-fi uns cu 

mir.
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Picală rămine cam pe gînduri: nu-X leş 
burile. cum voia el: 

— Se ţin tari nespălaţii! Mi se pare caii în- 
ceput a-și da coatele cu crucea. Pfhiuuu... cum 
am uitat! 

eat tre-: 

Mina pe bardă şi cit ai stupi în sin, ajunge în 
virfal unui copac din faţă : dihoacă crăngile, de 

- lasă numai trunchiu gol-goluţ; rătează virful Şi-ȘI 
dă drumul jos. După. ce desprinde proţapul de la: 
car, îl leagă de-un capăt cu fringhia şi-l tăbir- 
ceşte cum poate, pin' aproape de virful trunchiu: 
lui desgolit, Işi înnoadă bine picioarele împrejurul 
copacului, ca să se poată sprijini, pune proţapul 
așa dea-curmezişul de aducea cu crucea ş'apoi 
leagă cu frînghia sănătos, . | 
„— Halal! — gata şi crucea cea mare. 

Cind își întoarce ochil înapoi, de cit să-şi pră- pădiască, cumpătul : toată drăcăria.. iegise pe: pă- 
mint, - 

— Ţine-mă Doamns!. — şi-și face cruce, 
Dracilor le-a scăpărat pe dinaintea, ochilor. . Picală mai prinde curaj de vorbă: 
„— EI, ce păcate v'aduce pe-aici ?. 
"Neprielnicil tac, 
— Hal deslegaţi-vă limba şi bateţi palma. cu 
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mine de bun întilniş. Poate. să ne învoim - din 

preţ şi SăĂ- mi dați. un ajutor. ca să mintui odată 

locaşu ista sfint. De 

„Necuraţii numai holbaii ochii: unu la altul. Sca- 

raoschi mai bărbitos, ea, vorba,, dar tot mai. de: - 

de- -oparte, că nu-l, venia,. să se apropie: 

_— Şi ce ţi-ai pus în gînd să faci aici? - 

„— Ia o biserică, dacă mi-o, ajuta Maica-precu- 
rata. 

.— ȘI alt loc n'ai mai găsit? N 

— Păi, aici mi-a tunat şi mie s'o fac. 

— Cine te-a _învoit? Nu ştii că pe-aici e stă. 

pînirea noastră ? 

— Vorbă să fie, că tocmiala-i gata! Aveţi hirtie 

de stăpinire la mină, de unde vi-s. îndreptările ? 

Dracii văd că nu: cu aspru aii s'o-scoată la ca- 

pitt şi-şi mai moae clanţul.: Auzise: și „ci, de Pi- 

cală și nu le du mina să se poe în cîrcă, tocmai 

“cu el. .. 

— Ştil. ce 2 — mută-ţi tău ista, piimintu-ă ” 

mare și maj găseşti tu loc de- -o biserică. 

— Dal că eii îs făcut să muncese de sufletul 

vostru ; degeaba m'am trudit eii pîn' în vremea 

asta ? — uite. că-i mat miezul. nopţel. 
o — Ii plătim pentru treabă, — cît nu face încă. 

61995, II. | 3



o 8t 

— Lucrurile: sfinte nu se plătesc, spurcaţilor! 
Şi Picală îşi face iar cruce. Dracilor: mat să le: 

pocniască, ochii. 

„— 'Ti-om sluji şi noi la ceva, — zice Scaraoschi. 
— Aşa mai vii de-acast;; acum ne potrivim la 

grai, putem să maj stăm la taifas. 
Picală, le povesteşte prinsoarea, lui cu boierul: 

"— Si cum vă spuneam, îmi trebue un mort 
îngropat din proaspăt. Să faceţi cum vă duce 
capu şi să mil răzâmaţi de-un copac în fandul 

„grădinei de dindosul curţei boiereşti. Dar să nu vă 
prindă de veste străjile, că fa c şi-un schit; pe lingă 

„biserică, 
| 

— II uşor pentru noi: cât at gîndi. 
— Păi am eii bună nădejde în vVOj, că nu de- 

geaba sunteţi draci. a 
Treburile sai pus la cale, cum afost mai bine. Mal în puterea nopţii ajunge şi Picală, în sat.. Umple o traistă cu bulgări şi prinde a, sburătui ” din dosul grădinei, de fâcea, prin frunzele copa- 

cilor o răscoală de spăriat. Paznicii se: uită să, vadă de unde vin bulgării. Dar mortu sta spriji- nit de un COpac, 'cu cuşma pe-o ureche. — Lo'te Picali mat: îşi bate joc de noi, peel. 
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Cela din dosul. gardului aude, și-o cirneşte iute 

de vine dinaintea curţi, în faţa porţil. 

Pușcaşii se pun în. rînd şi î tranc în mort, de-l 

risipesc. la, pămînt. 

— Am scăpat de belea. 

Străjile răsuflaii mai uşor. Vitavul se duco ră 

pede la ferestruiea etacului unde dormia boierul : : 

— L'am ucis cucoane. 

Ceia din casă nu închiştse nici-cum ochii; 

mai ales de cînd, cu vuetul sburătuelilor şi-a puș- 

telor, le perise. somnul pe-o săptămînă. 

— Ce să facem cu, el? 

— Acum deodată, să-l văd şi ei, şapoi pe urmă, 

om videa ce-om face, că mie parcă nu-mi vine 

a crede căi mort. | 

— Ca toți morţii, cucoane, d-ta să, fii sânătos. 

Boferul îşi Jea, giubeaua, pe €l şi îesă. 
Picală atita a aşteptat şi dintr'o săritură a 

fost, peste, poartă. Hărgăţimea, puşcașii, toţi erai 

strinşi în jurul mortului. EI dă busna; în casă şi 

tiptil intră în etac la cucoană: 

— Nevastă, că nevastă ?,.. 
— Dumneaţa, ești, omule ? 
Bi | 
— Ce s'a-ntimplat ?
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— Veşnica, pomenire de-acu, am scăpat de el. 
Hai de-l vezi şi tu. 
Cind ajung afară, Picală îi astupă gura cu nă- 

frama, îi trece briul lui lat pe după mijloc, o iea 
de-a sarcina, şi peste poartă. | 

Boierul s'a dat bătut şi de data asta. 

Dar el avea o ciudă veche 
„alt sat, peste deal de moşiea lui: îi scosăse o hulă printre oameni. A umblat mult să-şi descarce mi- niea, dar nu Pa putut găbiji la o strimtoare. Cînd să dee în stăpinire juruita lu Picală, îşi aduce aminte de popă Şi se gîndeşte că, ista cu vicle- şugurile lui, i Par putea da în palmă, 

— Măi, numai o bătae sti dati şi m'am răcorit— Zăi nu mi-ar părea, rău de cite am Păţit. pin” acum. — Uşoară, treaba : asta-i o floare la ureche. — Şi ce sti-ţr dai, si mi-l aduci cobză ? — Ei lasă, hatirul istă ţi-l fac de la mine, mi-l pomeni şi dumneata cucoane, 
Caută el unde poate şi înjgheabi un săculeț de Taci; cumpără vi”o câte-va legături de lumînărele do ceară, sare pe cal şi trece dealu, Ajunge nu- mal bine cînd se făcea Vicernia. Intr biserică şi so dă Mal întrun colţ. 

pe-un popă dinti“an 

i binişor în 
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Un dascal, şacela bătrin, — miriia . acolo la o 

strană. Picală se cincheşte după un stilp. Intu- 

necă tot mai tare. Dascalu mai bolboroseşte ce 

mai bolboroseşte şi pe urmă pleacă, încuind uşa 

pe urma lui. 

Cînd a socotit el Picali că-i aproape de miezul 
nopței, iesă din cotlon şi începe să aprindă lumînările 

de prin toate sfeşnicile şi din policandru. Pe urmă 

jea racii pe cîte-unu, le lipeşte cîte-o luminărică 

aprinsă în spinare şi le dă drumu prin biserică, de 

furnicaii care-n cotro. „Păcuse o luminaţie ca la . 

_Paşul. 

După ce şa pus la cale trebuşoara asta, trece 

în altar, jea odăjdiile de la zile mari, se îmbracă 

cu dînsele şi se aşază smerit, înconjurat de strălu- 

cire, în strana archierească. Iacă nu vam spus, 

nv'a-m fost luat cu ziua tirgului: popa şedea cu 

casa în ograda bisericei. 

- Intr'un tirziu se trezeşte presbitera şi vede că-n 

ferestrue bate lumină din spre biserică, I-a sărit 

inima, din loc: ţiă, şide tot să treziască pe popă, 

credea că i-a cuprins focul. | 

Sfințiea sa mal'tare de înger: încalță buşmachii, 

își ea antereul între umere şi iosă să vadă ce s'a, 

întimplat, Cind mal aproape de biserică, s'a minu-



— 38 — 

'pat, vedea, el că foc nui, dar 'nu so putea 'duineri 
cite i-a 'apribs lumitnările. | 

— Mai “ştii păcatdle, 'o fi dormit daseali-n 
strahă. Şi degrabă, nuniat aă la, uşă, ci'se ridică 
pe-o năsălie, de se uită pe fereastrii. Picălă 'de 
Colo, 'face 'seriinu 'crucei în Spre dinsul şi grieşte 
răspicat: 
o Giitiţi-vă:că "So upropiat miîntuirâa, cerului, 
Cal co vrea, 'să vie 'la mine, să, 'sele 
şi să urmeze 'mie, 

. Popa rămine ca prăpădit dinaintea unei âşa 
feţe dumnezeeşti. Fuga înapoi acasă, 1 se legăse - 
limba în gură de Tiriunăţiea 'celor ce 'văziise. 
Aruncă, răpede 'pe el'reverenda cea nouă, își ia un 
potcap mat bun, 
Tea, cheile biserice 
câtre preoteasa : 

pede de toate 

leapădă banil:de prin buziinare, 
X şi cînd să isâsă, îngîui cu an&voe 

— Rămii tu în toate cele pămînteşti, pa mine mo ales Atotputernicul săi fi în de-aproaje. Nici nu-l prindea de Veste piimintu pe undei trecea. Cum intră în biserică, cade cu faţa la "pămînt înaintea, stranei archiereşti : 
— Robul tăti dodzmne, 
— Filbine priinit înţre drepţi. Intră colea, în cui- barul: credincioşilor 'și fericeşte-te în: pate : că nu 

7 
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să. trăieşte numai cu piine, ci Și € cu. cuvintul lui 

Dumnezeii, 

— .Slavă rio. Atotputăricule. | 

Şi Picală “deschide gura săculoţului în .care 

4 fost pus racif, de primeşte pe „alesul seu. 

După ce îl înfundă sănătos, prinde: sucu la gură 

şi-l leagă pe cal la ciochine, cavea o şea de „cele - 

-arnăuţeşti. Popel. începuse ai: Îpârea rău . după cele 

pământeşti. 

— .Mintuirea .se - capătă pin canonisire. Adevăr 

grăese vouă: mai uşor îi va fi câmilei să treacă prin 

urechile acului decit bogatului să intre ;în raiă. 

Bine-cuvîntat; să-ţă „fie numele Atotgtiutorule - — 

geme pravoslavnicu de după şea. | 

— -Avem să trecem: prin cele douăsprezece Vămi; ; 

diavolii încerca-vor să mi te fure, te:vor: lovi, dar : 

tu.să taci că răbdarea este cheea mintuirei. 

— -Asculta-te-voiii: doamne. 

Mergea cit mergea $ şi. numai iepăda şi-n sac: câte- 

“un harapnic, de jeşa colb, 

— Lăudat să fie numele Domnului — scîncia 

popa. NE 

Cum ajunge la curte, Picali. deschee ciochinele, 

jea vălătucul subsuoară şi intră înlăuntru. 

Cu toţii aşteptaii minunea. Boierul dase cu miănile
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Prin Saciz, ca, să se încilciască maj bine în chica 
vrăşmaşului, Casa era, luminată, ca ziua. Bogăţiile luciaii ca pe ceea, lume. Cind a desfăcut sacu la gură, popa 0, rămas orbit, de stsălucirea, raiul. Dă cu ochii şi de boter: 

| — Dar cînd aj fos t murit cucoane, de-at ajuns: aici, 

Cela nare timp să mai: lungiască vorba, şi-şi încurcă degetele în cinepa popej. 
— Sai Doamne » Că nebunu ista crede căi po pămînt. 
— Aici nu se trăeşte cu trup cu tot: trebuie să-ți scapi sufletul de ispita hoitului,  — Păcatele mele DI | "După: ce se satură boieru 

mal la o parţe Şi- zice : 
—. Cucoane, ţi-am făcut Şi gustul ista, ştergi-o de acu. Iea-ţi traista cu schimburile și ulciorul cu pă catele, că de-acu et îs Stăpin aici... 

1 de-întins, Picală îl iea 

ț 

 



VORBE DE CLACA 

— Vii tm eană, te-am fost văzut ază cu 

stăpîna moşiei, — de unde veniaţi? O 
— De la biserică. 
— Mă rog, tu tot la curte slujeşti? 

— Tot, 

— Aha... Şi cine- mat era la sfinta leturghie? 
— Apo... din cucoane... eram numai eti şi 

cu duduca, —' da din norod de celalalt, nu 'ştiii 

cine a mai fi fost, că n'am luat sama... |



GRIJĂ 
———— 

Jidanul se întorcea acasă în căruţa, unui -Romin. 
Drumul venia -prăvălat şi tăea colina, .în „lung. Nu 
ştii ce li se năzâre cailor, c'o rup la fugă de 
scăpărai roţile. Harabagiul dă el să-i ogoaie, dar 
nu era chip. La un hop, cîrnese în loc, răstoarnă 
căruţa, și asvirle pe. jidan cit colo, de-i .rupe un picior. Cum sa făcut că -Rominul nu sa prilejit. 
Cind a, văzute] întimplarea :chizigiului, Pa pălit 
mila şi desfăcindu-şi briul, .s'apropie .să-l oblo- 
jiască: 

— laca aşa vin păcatele pe capul omului, pe 
negîndite! — Te doare Tăii, jupine? | — Lasă piciorul acuma: viră mina te rog în buzunar şi vezi dacă n'am stricat ciasornicul . . . 

E —_  



ASTEȚIME 

Cangurul găsește pe Romin la crişmă: 

— Multă lume mai .piciliţi voi cît trăiţi, — 

parcă v'o lăsat Dumnezeii înadins, sa mdeţi de 

ceilalţi oameni. 

„— Se împrumută lucrurile: mol -rîdem de toţi 

„. tontii rid de'noi. | 

0 teren un hatîr: învaţă-mă, o *măsârăvănie, 

ca si pot trage şi eii un prăpădit pe sfoară. 

— Aşa? — bine. 

Şi Rominu întinde palma, pe masă. - 

— 'Trinteşte odată în mîna mea, cit cei putea. 

Ungurul se opinteşte şi cînd să isbiască, cela fură, 

mîna răpede şi pumnul Ungurului se sdrobeşte 

de masă. 

— Iaca, picilială: acu du-te de prinde şi tuu:: 

prost, - 

Intr'un târzii, Ungurul întilneşte la prăşit un



— 44 — 

Romin. Se gîndeşte să-l piciliască, — după cum 
învățase şi el, — da acu se bătea, cu gîndul, pe 
ce-ar pune mina: Jos, pămîntul era țărînos şi 
pumnul ar fi pălit ca-n lină; alături de ogor 
era finaţ. Chiteşte el cît chiteşte şi de-odată se 
luminează la, faţă, Işi lungeşte palma în lungul 
obrazului: 

— Hai că nui păli tu în mîna mea! 
— Mare greutate? 

„— Da să ai virtos, colea bărbăteşte. 
— Dacă nu ţi-a, plăcea, să-ţi ie! arvuna, înapoi... 

“Cind să isbiască, Unguru își fură, mîna, de pe obraz şi pumnul Romînului i se opreşte în falcă de era mai so strămute din loc. 
— E vezi că, te-am piciliţ? — n'ai pălit în 

mină. IE 

 



SOCOTEALĂ BUNĂ 

PDeamţul jesă beat din crişmă, da beat bine, 

stii colea, cum să pricepe el să se turtiască la zile 

mari, | 

Cum dă-n uliţă, vede că lumea se învirteşte cu 

dinsul ; casele treceaii şirag pe dinaintea lui, cum 

ar trece soldaţii pe dinaintea lui Vodă, | 

— Sapristi, pun... 

Bijbie prin buzunar şi dă peste chee cu mare 

nevoe. Se razimă apoi bine de-un felinar şi, cum- 

pinindu-se cînd într'o parte, cînd în alta, aşteaptă 

acolo, cu cheea în mină, întinsă ca pentru a des- 

cuia, 

Vine paznicul: 

— Ce stai aici şi nu te cari acasă? 

— Acasă!,. las' cară ea la mine. Aştept ei
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pun aici. Ubte cum trec casele. Cind vine a mei, 
eii vur şi descul. 

Cind st învîrtiască, mina, neamţu sughiţăi o dată 
zdravân de poticneşte înainte, nimerind cu cheea 
în gura Străjarului,



RUGĂCIUNEA ȚIGANULUI 

O) fi avind el ţiganui noroc la cai breji, nu zic 

ba, da la furat, știi că nu merge. O întoarce el 

stă vie bine, o învirtește, da degeaba, tot îl prinde 

cu miţa-n sac. 

Intro vreme, cică ţiganul ş'o pus în gînd să 

sterpeliasci salba de la Maica Domnului, 

Cum să facă s'o nimeriască? 

Pindeşte odată cind popa nu venise încă la bi- 

serică şi cum era cam diminecior, norodul nu 

prinsăse a se aduna în casa Domnului; — dascalul 

era la tocat. 

“Tiganul, cum intră, face ochii în patru, îl ro- 

teşte în toate părţile şi amandea în spre fâcă- 

toarea de minuni. 

Cind colo iaca că pică un creştin: 

— Co faci acolo faraoane? 

— Mânchin .,.
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Cu vorba, asta scapă țiganul. Da ciuda lui n'a 
fost proastă. 

Vine în altă duminecă, tot aşa de cu vreme.. 
Auzise el din lume, că de ţi-l cu vrerea să-ţi ieasă o treabă la bun capăt, atunci te pui sub 

ocrotirea vrunuj sfint, e 
Cum intră în biserică, prinde a face la cruci Şa se ruga; dind cu ochii de icoana lui sfintu Necoial, cade în genunchi şi s'apropie de mucenic, făcînd întuna la, mătănii, Plingător, înnecîndu-și. vorbele. în suspine, zice, către sfint: i — Mare mucenice Necolaj,- ajutii-ini să fur, salba, „do la, Maica Precista, că ți-oili face cadran de aur. a



NESTATORNICIE 

Azi romînul blăstămat pesemne : cit i-i punga 

groasă şi are de toatele cu prisosinţă, toţi i se 

închină, il măgulesc, îl încunjură cu ascultare şi-i 

di din cap la toate prostiile; da de unde nu mai 

are, apoi îl Yeaii înainte şi copiii, nu i-s crezule 

spusele, să vorbiască el ca din carte. 

Ş'apoi lucru dracului: sirăcieu face. pe om mai 

“temător, mai supus, îi tae curajul de-a se ţinea 

dirz; calicul nu-i deprins să spue nu, el primeşte 

de bune toate. 

Zice că era un om lipsit de tot, perpelit ca vai 

do lume, n'avea de ce se prinde un scai, de gol 

ca umbla. Averea lui era, o pereche de pantaloni 

mal bunişori: i-i dăduse peste groapă lu o în- 

mormintare! 

61995, II, 4
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Este:0 vorbă: aţa de unde-i maj subţire, de-acolo 
se rupe.,.: 

Odată, omu pune pantalonii pe-un scaun mai 
„ josuţ: peste noapte Şoarecii i-aii făcut ciur, îi ro- 

săse de abea se mai putea ține petic de petic. 
Ciuda romiînului a doua zi ma fost proastă, 
Ziua, se întilneşte cu nişte săteni îni vatra sa- tului; prinde a, se jelui celora: Toţi ati pufnit a ride şal lua cam la vale. Da unu mai 

unde sare de colo, în bătae de joc: 
— Vorbă să fie şi spusa ta; mult te-ai gîndit pin” ai turnat'0? — So îi mai îmbrobodit și tu, că ui'te-o umblă călare: cînd g 

Şoarecii să roadi tocraj p 

cu cap, 

a mai pomenit ca 
antalonii ! 

E = 
* 

Cit o fi trecut la mijloc nu voii putea spune, da în vremea asta, norocul rătăceşte drumul şi pe la săriicuţul nostiu Și umple de bunuri. : S'aii schimbat lucrurile 
Rominul, după ce mai prinde la, unghie, capătă curaj. 

- | Cei din sat i se Dloconiaii acum în lui era spusă ; toți îi 
luj,- de Par'eă-ar fi 

ainte;- spust 
ascultati ŞI se uitau. în gura | 

ajuns viădică,
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Cel ce-şi bătuse odată joc de el, îl linguşiaii şi 

nu ştia cum să-i treacă pe dinâinte. 

Se găsesc ei odată amindoi la crigmă. Da ist 

închiaburit sta mai abătut de-o parte. Cela cum 

îl vede, unde se preface că Pa apucat grija şi 

zice: | a 

— Nu ţii bine. 

— Bi, îs amărit,. 

— Da.ceii? | | 

— Grei de trăit: cirpeşti sacul la gură şi'el 

se destramă la fund:. Am cumpărat mai deună-zi 

nişte feare de plug şi le-am aruncat în pod pîn' 

la vremea araţului; Yeri mă sui să le daii jos, 
cind colo, lea dacă, mal ai ce: ele toate eraii roase 

do molii! 

— Cum să poate! — auzi tu păcate! Doamne, . 

ce-ţi mai văzură ochii!..



INZESTRAREA NEAMURILOR 

Da începutu-începutului, ci-că popoarele nu erai despărțite, trăiat aşa la un loc, halandală, fără nici 0 deosebire în frea lor, Nu hotărise : încă Dumnezeii apucăturile nâţiilor, nu le rînduise me: nirea în lume, . 
Intr'o bună zi, meşterul dă poruncă să vie la el toate neamurile ca să le hirăzuiasceă partea, de bine şi de rii pe Pămînt, .* 

In drum nu s'abate po Dicăiri: soldat, nu alta. Cum ajunge, se şi în- fiţişază, 

Dumnezet ș] întreabă : 
— Ei 'ce vrei? * 
— Bine Doamne.  
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— In bine să trăieşti. 

- Intră Grecul. 

— 'Tu pe ce ţi-ai mai pus gindul? 

— Ei gindesc tot la bine, Atotştiutorule. - 

— "Te-a luat înainte Turcul. 

„— Norocu lui. 

— Noroc să aj.. 

Vine Jidanui: 

— Da tu ce cei?.. 

— Binele, Luminate. 

— Binele Pa luat Turcul. 

— Ală! 

— De lei să nu te mai saturi. 

S'arată şi Bulgarul. 

— 'Ţie ce-ţi pofteşte gustul? 

— Binele, Meştere. 

— A venit; Turcul mai de dimineaţă. 

— TĂ, ce prostam fost, că n'am venit eă întăi! 

— Prost să rămii. | 

Rominul se maj oprise pe la nişte tufe de cipşune 

şi întirziase. Cind se-nfăţoşază, Dumnezeii îl zice - 

cam răstit: 

— Dar tu ce cauţi? 

— Binele, Stăpîne, 

— Binelei lu Turci.
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— Norocul lor. 
— Pe noroc a încălecat Grecul. — Dar ei cum rămîn? 
-— Darnie, 
S'a părîndat Ruşii, Nemţii, Ungurii şi le-a dai Dumnezeii ce-a apueaţ, Ţiganul găsise de dimi- neaţă, o ciupercă, și pin a scăpărat de-a înjghebat „foc s*%o Coacă, îl luase ceilalţi înainte. „= Ţie ce Să-ță mai dau? 
— Să-mi dai binele, Mărite. 
— 'a luat Turcul. 
— Dar eu? 
„— Darul i-a] Rominuluj. 
— Alei] 
— Şi leii ţi-ai Scăpat din mină, — APOI nui bafjocuă asta, să mă lași. aşa pe dinafară ? 
— De batjocura Să fii cit ii trăi, 

 



ARHANGHELUL.- GABRIEL 

: De trăit, trăia bine rominul, “avea. de; toate: 

casa lui era stup, nu alta. Il strica numai un 

lucru: nu-i făcea: nevasta copii. 

Şi-ŞI zicea el: , 

— Pentru cine mă strădănuesc şi răsbat prin 

toate? Pentru cine string ei avere? Dulceaţa 

bunurilor :n'o; cunosc, căci n'am un copil din sin- 

gele. meii, care să-mi împrăştie grijile c'o gîngu- 

rială, să-mi descreţască fruntea c'o atingere de 

degețele. : 

A umblat femeea, prin babe, sa dus pe la vi rac, 

.a întrebat de doctori, — dar în zadar: Nu odrăs- 

„leşte din piatră, macar de-ai uda:o şi cu' lacrimi. 

La urmă a încercat şi la popă: Dumnedeii e 

mare şi toate i-s în -puțere. Da sfinţioa sa, om 

blăstimat: cînd a văzut el nevasta rotongioară



Şi cu vin în coace, a căzut în gura lăcomiei ŞI-a pus gind necuraţ asupra ej; 
— Bine fiică; ei am st mă duc la biserică ş'am Să cer sfatul Arhanghelului Gabriel Vină mat încolo Şi ţi-olii spune răspunsul, 
Mai subsară nevasta vine după vorbă: — Noaptea asta, — cînd vor cînta cucoşii de-a doua oară, — va veni Arhanghelul la, tine şi te va bine-cuvînta să Todești. Rămâne acu săi se poală strecura pe poarta raiului, fără să-l simtă Sfintu Pelvea. Vezi de-l primeşte bine, Barbatul să ţi-l depărtezi de casă, 

„Nevasta bucuroasă, aleargi 
omului ej, 

Cela, — nu papă lapte, — pricepe şiretlicul popei şi să gindeşte să-i tragă renghiul. Nevasta tae păseri, face plăcinte, s într cel mai bătrior Și găteşte 
coborit, din cerit, 

Barbatul o lasă de 
Vecini, 

ă întrun suflet să spue 

masă ca pentr'un oaspe 

capul ei, ducindu-se prin 
„Cind a prins a cînta cucoşii de-a doua oară» Arhanghelul Sar
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pile întinse, uşoare şi străvezii şi cu creangă de.. 

răchită-n mină. 

— Pace ţie muritoare, fil bine-cuvintată între 

mueră, 

Orbită de atita lumină, cade cu faţa, la pămînt. 

Popa minincă din toate, soarbe vinul şi cînd 

să blagosloviască creştina, aude vuet de ferării 

pe la fereastă. 

Sare ca apucat şi cînd se- ntoarce, minune mare: 

Invălit întrun leghicerii negru, scuturind de să 

to-asurziască un smoc de chej, sarată bărbatul 

mînios: | | 
— Dapoi bine Gavrile, cum leşi tu aşa, din 

raiii şi nu-mi dai de ştire? Iţi facă de cap măi 

răule? D-zeii e miîniat foc; de cu sară, strigă la 

mine: „Unde-i Arhanghelul? .. Petre, de ce nu des- 

chizi ochii în patru, să vezi cine intră şi cine lesă 

din rai. Petre, am să dai cheile altuia, că 

mi se pare c'ai lunecat în stricăciune; m'oiii pomeni 

cu jumătate din iad aici pe capul mei“. Auzi tu 

mă! derbedeule? Apol cum să mă feștelezti tu 
pe mine, om bătrin! Tu umbli pe pămînt după 

mueri și ei stai cît mi ţi-l ziulica la poartă, tre- 

mur în frig şi-n ploae... na,să ţii tu minte.
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Şi Sfintu- Petrea face poc cu cheile în capul 4r hanghelula, 

Di el ciţ dă cu chei] 
aâbucă un scăunel şi 
chiile prin fereşti. Du 

e și de la un timp unde 
Prinde a măsura: săria aș 
pă ce rupe scaunul, încurcă miinile în chica, Sfintului şi.] tirnueşte citu-! casa. AT Să maj leşi din raiă fură ştirea mea? ŞI-l face scăpat pe uşă. 

“ugia Arhanghelul d 
Prăpădise aripile 

Rominul m 
— In ceriii, 

e par'că sbura, — macar că-şi 
pe sub .paţ. : 

al svirle co Scurtătură după el: nemernicule, că te calc din urmă! 

desnădejde în juru-I şi murmură suspinînd. -. - — Nu put Ca Să- mai întirzie pe drum bătrinul dracului 2, | 

 



INTRE GRADE 

Sirurile de soldaţi crestaii în toate părţile faţa 

verde a şesului. Ostaşii erai în mare fierbere. 

In ziua aceea venia generalul să facă inspecţie. 

Numai fruntaşul Promoroacă nu se prea dădea, 

griji. | , 

Generalul soseşte pe cîmp, cercetează trupele 

şi rămine mulţumit de instrucţie şi de rinduiala, .. 

lucrurilor. 

So dă repaus. 

Generalul işi aprinde o ţigară şi înconjurindu-se 

do ofiţeri, mai vorbeşte cu et de-ale căzărmei. 

Da fruntașul Promoroacă, pehlivan din fire şi 

bun de pozne, își suceşte o ţigară şi dindu-şi ca- 

pela po ceafă, porneşte prietenos în spre superiori. 

— til ce generale, dă să-mi aprind și ei ţigara. 

Ceea rămîn trăsniţi. Gencralul, de cit să-l stră- 

pungă cu privirile:
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— Cum de-ndrăsneşti tu, băd 
cu atita uşurinţă ? 

Frantaşul îi atin 
umăr şi ferindu: 

ărane, să vorbeşti 

ge c'o mişcare glumeaţă, de 
1 cu podul palmei îi zice rizind: 

— Haide-hai, vorbă să fel. Inţăleg să nu în- 
drăsniască, soldaţii, da-ntre noi gradele „.."nţ?..



PARECHE 

Vită-te la mă-sa, 

Și cunoaşte po fiică-sa. 

Da atita potriviald nici că se mai văzuse: 

anume să lo fi făcut Dumnezei şi tot nu s'ar fi lovit 

aşa. Nu-şi legaii nici măcar fustele de leneşe: de 

celea care mătură casa o dată-n lună ş'atunci scot 

gunoiul în poala cămeşii. De pieptânat nici nu-şi 

aduceaii aminte: părea că-n loc de cap, aii cite-o 

mogildeaţă de cîlţi. Vorbele le scotea cu cle- 
ştele se-ntindea cuvintul în gura lor, ca moarea 

cea stricată, 

De soare nici nu știaii că apune ori răsare. Se 

treziai cu el la prinz şi-l lăsaii în chindie, 

Într'o în spre ziuă de toamnă, se-ntîmplă un cu- 
tremur mare şi le trezeşte din somn. Zorile se re- 
vărsait, Nu trece mult şi prind a cînta şi cucoşii de
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„Sculare. Fata, buimacă, cu ochif cîrpiţă de somn, face clitre maică-sa cu mirare: 
— Auzi cum se-ngînă cucoşi! toamna? — Aud dragul mamel, 
—. Oare si poată cînta şi iarna ? — Ştii ei?! Or cum : 

n'or fi cintîna, anume nu 
vara Ştii că nu j 

iarna ori fi cintînd, ori 
ți-oiii putea, spune — da 

am auziţ. niciodată. , 

 



HATIR PENTRU HATIR. 

Un duhovnic, avea obiceiul să iee de la cel ce 

se spovăduiaii, cite un irmilie de fie-care păcat. 

Odată se duce la el un bun:cu po id, Să se măr- 

turisiască : | 

— EX fiule, omui om şi păcatele-s pe oameni. 

Spune tot ce ai pe suflet, că Dumnezeii ieartă gre- 

şalile pocâitului: 

— AI furat vr "odată? 

— Nu. | 

— Poate ai clovetit? - 
„— Ni, 

— Asa prin mueri, mai umblat? 

„— Nu. , 

— Cum, n'ai greşit nimic, nai făcut nimic? 
— Nimic, părinte. ă
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— Adu aminte bine, nu se poate om să nu 
şchiopăteze odată : în viaţă. Poate te-ai gindit măcar să faci un păcat? 
— Nici n'am visaţ, - 
— Cum asta? Şti ce bre... zi cai furat dol bol, 

— Da un: se pomeneşte! 
— Nu zic cat furat, — feriască Dumnezeii de aşa gind, — da tu spune ag... fă-mă şi tu un hatir, 

-- EX bine Părinte, am furaţ,.. 
— Cum so poate? Mţţ... Da Dumnezei e mare: m'oii Tuga lui şi te va Yerta, — Dă-mi irmilicul. 

— Că nu-l am la min 
mal aşteaptă-mă, 

Cola, a 

capit d 

de mar 

cruce, 

0 — da ţi Poiu aduce, 
. 

| 
. . 

mărit de Poznaş, se duce şi curmă dintwun 0 retevel o roticică, tocmai cit un irmilie €; 0 învălește întro petecuţă și la o răs- Intilnind pe Popi, i-o pune în mînă. — Tam aduş părinte jurauita. — Bine, bine fiulo.., 
Și fâr' si se m al uite, ip di zunar, drumul în bu:
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Mai încolo, scoate iute petecuţa cu irmilicul. | 

Si turbe, nu alta. Dă răpede înapoi: 

— Păl bine, mă tu fâr-de-lege, cum îţi baţi joc | 

de darul mei? Irmilic îi acesta? 

— Stil ce părinte: fă-mă şi mie un hatir, 7i 
> 

că-i irmilic... 

Go9s. HI, 3



CĂRĂBUŞ 

  

Cei vine tiganului, num 
ză, vrăjitor ca el nu sa mai pomenit de cinduă 
lumea: Inghiaţă laptele în tița mamei şi-ţi gi- ceşte şi... ciţi ani are săi mai trăiască soacra. 

Omul ca vaca: ajunge Să sară una-n girlă, că celelalte dai orbiş după dinsa: 
Navea timp ţiganul să-şi tragi sufletul, de mare înbulzală ce era la dinsul. Lume de pe lume, . - cu căţel cu purcel, butuc, toță dădeaii năvală la el. Nu-i vorbi că le Și potrivia: îţă spunea şi ce nu gindiay... 

Da fudul și țifnos 1. 
nul fi atins cun 
făcea, foc, tu: 
sat, 

al dă sfoară prin sat 

- Îiproşea cînd vorbia. Să 
cuvint cĂ-X săria ţ andura, se asnia şi huia de ridica to ță cîini din 

Ţiganului îi zicea Ciirăvug. 
În vremea aceea, "Turcu era mare și tare aici,  
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tăea şi spînzura după plac, nimenea nu întreba 

de-i cu cale ori.ba cutare treabă. 

Stăpinul din satu lui Cărăbuş,—un ture care nu 

prea ştiea multe, — aude de isprăvile ţiganului şi-ŞI 

pune-n gînd să-l prindă cu oca mică: Into zi, 

umblind el pe moşie, vede-un cărăvuş ; îl prinde şi 

strirgîndu-l bine în mînă, porneşte spre -sălașul 

gicitorului. Abea 0: putut să se strecoare prin 

norod de-a intrat în bordeii. 

— Fi bre... giceşte tu: cei la palma mea? 

Şi ridică pumnul strîns bine în spre țiaan. 

Baragladina o sfeclise. Nu știa cum 8'0 suciască, 

"s'0 nimeriască. Cu turcul nu de şuguit, el e-ntr'o 

ureche. 
| 

— Spune tu odată... anasini sictim... ce-i 

la palma inea? | 

Şi nică una, nici două, înșfacă pe ţigan de chică, 

Intinde, trage, tîruneşte toată casa cu dinsul. 'ipa 

faraonul cu broasca în gura şarpelui; al fi crezut 

că i s'a aprins părul în cap. 

“Purcul ridea și tot, feria mîna cea cu taina. 

Incă-o moriială şi faco scăpat pe țigan. Să fi 

văzut fugă... glont, nu alta. 

Mal încolo se opreşte fi văicărindu-se, zice 

oftînd: 
|
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" „Ei sărace Cărăbuş 
Da pe-acut mină-ncăpuşi |. .« 

— Aşa bre, cărăb 
odată? 

Turcul deschide p 
pile, 

ug — de ce maj spus'o de: 

alma Şi giza, întinzind ari- 
ÎȘI dă drumul în aer biziind. 

— Bun... halal Vrăjitor, ... cărăbuş: al gicit... 

 



LA TEAPĂ 

Țac nunta frumuşel şi însurăţeii s'aşază în 

căsuţa lor. Işi eraii pe plac; se-nţelegeai în toate; 

— numai nevasta avea un cusur: nu potrivia bu- 

catele după gustul bărbatului. Şi doar se muncia 

ca într'o părere să-i nimeriască odată placul, dar 

nu era, chip şi pace! | 

— Degeaba; ori cumiii întoarce-o, nu faci tu 

mîncarea cum 0 făcea mama.,. | 

De la o vreme—după ce Sa mai învechit sita, 

— a început a se mai trage şi de păr. 

Traiul se-năspria po zi ce trecea. 

Odată femeca se iea cu treburile pe afară şi 

uită fasolele la foc, de-ai fiert pîn' s'au afumat 

gali ars pe fundul oalei. | 

De scîrbă nu mai ştia încotro s'o apuce. 

Cind i-a venit omul de pe unde fusăse, i-a pus 

masa cu frică. şi aştepta cu groază osinda,.
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Bărbatul Prinde a, minca din fasole cu poftă: - 
— Bine cai mai învăţat şi tu a face mincare; 

, IP — Îa acu îmi place: cu fasole de-acestea ma cre 
„Scut mama... 

„Omului nui îndăimină, ptr nu-și 4 în petic... 

 



SĂMÎNŢĂ PE VORBĂ... 

— Jaca nu-i căţel... 

— Bai câţel. 

Şi fetica săria. pe genunchii lui tată-su, îl apucă - 

de barbă, îl trăgea. de musteţă, înciudată toc că 

nu vrea st spue și dinsul. că ţincuii cătel. 

— Are ochi ca, toță căţeii, schelălăe ca dinşii. . . 

da nu-i căţel!.. | 

— Ba da. 

— Ba nu. 

— Bai aşa, 

— Ba nui aşa. 

— W'are labe?.. nu Pa făcut Dolca?.. nare 

urechi ca toţi cîinii?., 

Pati e liniştit, zimbește şiret, netezînd ţincul. | 

— Uite are labe, Vu făcut Dolca căţeaua, are 

urechi ca şi ciinii... da vezi că totnui căţel! .



— Ba da, da, da... 
— Ba nu, NU, nu, 
Pata necăjiţi bate din pumni şi-o ţine pe-a ei; mai să dea în plins de ciudă. 

„— Da ce-i dacă nuj Câţel? - E — Are coada, câinilor Şi sub coudă, tot ca ci; părul e tot ca a ciinilor , 
— Da ce-j atuncă?., 
-— Iacă, nu-i cățel!.. 

ca toţi tincii; are să ] 
nui căţel! 

Fata 

..*da nu-i cătel, nu-i ! 

gura ca a măsei; suge 
atbre ca.şi ciinii... da tot 

> În culmea necazuluj, porneşte-n plins. — Da ce-i, dacă nu-i căţel?,, - d — Iaă căţea... proasto! Şi tatăl întoarce țincul cu guidele-n sus şi-l în- tinde spre nasul feticăj, 
— Vezi?



DUPĂ ÎMPREJURARE.... 

  

O tigancă bătrină da să treacă peste-o punte; 

cum însă lemnul se jilăvise de ploae, şi desaga 

îi era plină cu de căpătat, sta, la ginduri, de teamă - 

si nu ieziască păriul cu trupul şi cu tot bunul ei. 

Cumpănindu-se dinsa aşa cu judecata, facă i» 

junge acolo şi-o catană. | e 

-— Pâ loc, dogorit'o, să trec. 

— Ba nu, minca-te-aş, — Să nu laşi baba la 

haman, că te las ibovnica. Eşti mare şi-nvăţat, 

voinic şi din viţă. Să trăieştă ca, să-ţi porți nu- 

mele. Ai fost la Plevina de te-ai bătut cu turcii 

te cunosc eti, lasă... Trece babei desagă dincolo, 

Cai s'ajungi ghineral şi poate chiar fruntaş; văd 

cit că af căleitură de om norocos: -- 

| -— Stringeo-ţi baerile gurei, păstramă afumată, Şi 

(4 loc, că te daii pe girlă



— 71 — 

Soldatul o apucă de-un umăr, îi face vint la0 
parte şi trece puntea fluerind. 

Da ţiganca din urmă, pirjol : 
— AI fost tu la Plevina, măi prăpăditule? — din gard. Te-a! bătut cu turci, har? — po malul ripel şi pe după tufari, A) tu ibovnict, janghi- 

nosule ?—pe soacră-mea, Din viţă ești tu, mango-: “situle ?— fecioru jitarului, făcut cu muta boarului. 
Ai să ajungi Shineral, păcătosule, cînd oiit hi ei - 
nevasta mitropolitului, Auzitu-m'aj, tu, măi orop- situle ?— 84. te. aucy învărtindu-te ca, roata cea bo- dorogită şi Pin-il. ajunge acasă, să te ajungă şi vătămătura, iaca. aşa, na... 

 



IMPĂCARE 

Doati suflarea pămîntului era mulţumită do 

partea cu care-o învrednicise meşterul lumei : Pâse- . 

rile, mai răpezi ca. săgeata, .lunecai printre cren 

gile stufoase ; peştii se răsfăţiaii în unde; jigăniilo 

înfundase codrii, Pretutindeni bucurie. şi laudă 

creatoruluj. 

Dumnezei, după ce-o agezat totul după rindu- 

ială, se întinde lenos pe-o muche de nour şi ră- 

zemindu-se cu-n cot de lună, căta spre pămînt. 

cu mulţumire. Chitia şi el, că de data.asta, a fâ- 

cut totul cu potrivială şi că n'are să, se 1şte nici un 

bânat. 

Aş... lumei numai mourtea-i intră-n voe. 

Sfintu-Petrea aduce 9 jalbă, Dumoezeii se ridică 

în podul palmei: . 

— Cine are a se plinge în potriva mea, Petre? 

E Femeile, meştere. ..



— Ah... mi-am făcut; singur necazul! Ce-mi mai 
irebuia şi calabalicul acesta !. . | — Ea o belea pe capu bieţilor oameni!.. 
„— Si ce ati a-mi mar bănui ? | — Nu ştiu, Spun că vroesc să griească, ele cu 

luminarea voastră. Ia auzi-le ce huet fac la porţile cerului! Nu le mal înţălegi vorba: par'că ar gigii un cird de gişte, 
— Zile să 'vie.. 

"Si Dumnezeti miînios se laşă iar întrun cot. Cu toatele dai busna, huruş, Din gură trăncniuil mai dihai ca roata, morei şi cu picioarele boncăniaii de să nărue podeaua cerului, - 
Sfintu-Petrea, le ţistuia, din urmă, "— EX, cum 'vii soliea.? Ai — Pol — face una mai ajunsă de cap — ne-ai nedreptăţit, să nu va fie cu supărare. — Cum? 
— Credem că nui cu cale, aşa cum aţă rânduit înălţimea voastră treburiie: 'Toatx jiganiea de pe faţa pămîntului, do cum leupăai fâtul, e scăpată de nccaz; una că numai bolese după facere, apoi unde mai pui că, puiul cum lesă din mamă, umblă pe picioare, suge singur fir” să dee de grije nimă- rul li. po cind noi păcătoasele!,. Ş'aici femeile 
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se pun pe plins. — Noi chinuim cu anii! apoi asta-i 

dreptate?. . 

“Plinvat ele de curgeaii Ierirnile girl, şi de 

scincitul lor, nu se mai auzia, nică toaca-n ceriu. 

Dumnezeii zimbeşte răutăcios: 

— Bucuriea-şi are partea, ei de scirbă: Voi stată 

toată vieaţa, voastră sub aripa bărbatului pe cînd | 

celelalte dobitoace se întîlnesc numai odată-n an cu 

jumătatea lor. Dar dacă vreţi numai de cit să vă, 

ridic grija şi supărarea, bine: să fac ca şi vol, să 

vă găsiți numai odată pe. an cu bărbatul. .. 

Murmur în muerat; cirtiaii şi "morocăniail 

între ele. 
| 

— Ce spuneti, vroiţi?. . 

Una, lesă din grămadă şi punindu- se pieptiş în 

faţă lui Dumnezeii, zice: 

De-aş mal trage, cit am tras, 

De bărbat tot nu mă las . 

Nici una nu sa învoit la schimb şi cu chipul 

acesta a împicat Dumnezeii şi pe femel...



VORBE DE CLACĂ 

— Pai Şi noi azi la biserică, —că-ă praznic. înt- părătesc, 
o — "Da, undei chip, nu vezi ce blăstămăţie:i afară? — dai în glod pîn” 'la glesne. —- Cei de făcut? Citu-i ziulica de maro, st Sta în casă, uriști! Da oare să ne ducem la crismă?,, “ 

— Dă bre, Ştii ei! : 
— Şi rominu se Scarpină-n cap. 
— Doar aşa pe lingă gard, să ne tragem .. . 

 



CIND LA -DICĂ, ATUNCI: NIMICĂ. 
———— 

Odată... de mult, pe când „poveştile, ci-că îm- 

păratul hotărise să-şi mărite fata, voia si scoată 

spinul din.ușă. 

Dă el de veste:în lume, că cine i-o spune carei 

“mincarea cea ;mai bună -din toate, aceluia are 

si-i. dee : fata. 
| 

Tiganul, aude :şi el de asta, şi nică una, nici 

două, îşi pune în gînd să încerce marea cu de- 

getul.. Şiret,—cum îi el din fire,— începe a întreba 

prin sat de unul de altul, cam: ce mincare:ar îl 

:mai de soiil. | 

„Ce ştic un sat, mu ştie un 0 singur“. 

— Şi la ceţi foloseşte stu ştii. care-s bunătăţile 

pămîntului, cind n'ai cu ce? 

— Ja nu-i răi să cunoască omul... 

Da si spue el gându? — pace. | - 

Lumea ca lumea: unu-j spuncu una, altul alta... 

la urmă însă, Vaii sfătuit mat mulţi, că pielea
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găinci şi limba vacel ar fi bucatele cele mai cu 
multă cătare. 

IȘI face ţiganul un cuptor de pită ş'o iea la 
drum, în spre stăpinire. Tot drumul, bodogtinia 
într'una ca doar” nar uita:., limba vacei şi pielea 
gdiincă, 

Ajunge la scaun: 
Crai îmbrăcaţi uuinal în fireturi muiate în aur, 

feciori mindri la vedere şi falnici la statură, tineret 
cit frunză pe codru; ulergase bietanii din cite 
tus- -patru colţuri” ale pămîntului. 
“Cu toţii s'au pus pe ris, cind ai dat cu ochii: 

„de ţigan; se minunaă er cum de lea trăsnit bară 
gladinei una ca aceasta prin gind. | 

Impăratul sa încrucit şi el, dar vorba de în- 
părat e vorbă, nu putea să nu întrebe şi pe țigan. sâ-și dee ştiinţa, 
„—-EI, da tu, ce mîncare crezi că-j mai bună de pe pămint ? 
— Pal... ei aşi dice că: limba găinei şi pielea vacti. 

 



PATIMA CEA MAI URITĂ 

—— 

Dacă sa văzut mare, a plecat băetanu-n lume, 

să-şi caute singur de cap, n'a vrut st mai stee 

sarcină în spinarea lui tată-su... 

Multi, vreme na ştiut părinţii nimica de car 

pătul odraslei lor, că nu vrut să le. mal dee 

de ştire. * 

O dată, vine un cunoscut s'aducă moşnegilor 

bucurie. , | | 

— Uwte, am fost c'o treabă a mea, în cutare 

tirg şi mam văzut pe-acolo şi cu feciorul dom- 

niilor voastre. A a 

Da, bâtrinul întreabă: 

— Şi cum de l-ai întilnit? . E 

— Ah!., miică vă yoiii strica bucuriea: — ră 

la iarmaroe, înconjurat de-un cârd de mueri, de 

„colea fără nici un căpătăiti ; îl trăgeail care-ucotro. 

Nu mi-a mirosit mie Locmal a bine... 

61995. Il. 
, 

6 E
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Da bătrînul zice liniştit: 
— Ehehei... tot băctul met rămîne, nu-i nevoe, 

cu Vremea se timădule de boala asta; omul mai 
înbătrîneşte, are să îngenunche el_odată, ferească 
Dumnezeii de nai răi. 

Mai trece un răstimp. 
Cunoscutul vine iar cu veste buni la moșnegi: 
— Am întîlnit pe fiul vostru... 
— FĂ, da acu cum Pay găsit ? -. 

.Intreabă moşneagul. neliniștit, 
— Răi de tot! — Cum nu se poate mai răii: 

“vro doi îl duceaii legat cot la cot, ci-că furase 
nişte caf. 

| 
— Nu-i nevoe, tot feciorul mei rămîne: are 

să-l batii, Por mai dojeni, şi de la o vreme trebue 
_Săse îndrepte — ferească D-zeii de maj răi... 

N'o îi trecut multa vreme la mijloc şi cunoscu- 
“tul vine din noi Ja bătrîni. 

— Te-at întîlnit și 
— Da. 

— Şi co urmiri are? Merge mai către bine? — “De bine nu prea bine, da ori cum, tot s'a mai îndreptat: — Pam găsit bea 
dormia acolo pe-un divan. O îi 
Şi €l, ca omul, cine nu bea cînd 

acum cu hăetul. mei? 

t într”o crişmă, 
făcut vrun chef 
AT ce? 
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Moşneagul se îneruntă şi oftează din adincul su- 

fletului: Ă 

— Ei, de-acuin Pam prăpidit, nu mai am fecior... 

— Da do ce? 

— Beţiea să .ţine de om ca scaiul, cînd te-o 

încăleca, dinsa, apoi te-al pricopsit, nu ie poţi 

scăpa pîn” ce nu ţi-o cădea lingura de la gură.— 

Nici o slăbiciune nu-i mai rea de cit beţiea. Mi-um 

prăpădit feciorul de acum... : 

Şi bătrinul a prins a plinge.



"CUM ERA VREMEA? 

——— 

De cu sară, boierul lasă vorbă ţiganului că dacă vremea se va arăta a ploae, să se ducă la tăeat . nuele —aşsa mai după cîntători; de va fi senin, să porniască Ja încăreaţ pae.. 
Dar una-i vorba şi alta-i treaba, 
Zisa, boierului a intraţ pe-o ureche şa ieşit pe cealaltă. — 'Trecuse alba, dealul... 
Ţiganul pune capul pe pernă sara şi se trezeşte tocmai a doua zi, odată cu soarele, . 
Boierul foc pe ţigan: 
— Ce-am vorbit ei jivină-afurisită, fund de ciaun ce eşti... Cum a fost vremea? 
— Să ma terţi, sarut, mina !.. Nu era nici mo- 

loşag, nici senin: era... cum e mai bine de dormit, 
mînca-te-aş I.. 

  

 



CANONUL CĂLUGĂRULUI 

[Pinăstirea venia, în deal; fintina, cu apă lim- 

pede şi rece, era-n vale; satul... Cam la, o as: 

vinlitură de băț, de. fintină. Ă 

Nevasta venia des la apă, că dă, apa numai 

de biut nui aşa bună, da-ncolo trebue la tot pu- 

sul. Călugărul, cum să nimeria, tocma cind venia 

fomeea, atunci să trezia şi el pe cărarea, din spre 

fintînă. Cum da.cu ochii de dinsa, “wavea altă 

vorbă de cît: 

— La apă cumătră, la apă — hai? 

— Dacă trebue, ce să-i faci părinţăle. 

Into zi, dupi o bură de ploae, venia iar Ja 

fintîni. Co, să-şi: mai apere fusta de udeală, 0 

prinsise cun capăt în briii. 

Călugărul îşi scurgea ochii uitindu-se la picioa- . 

rele goale şi plinute ale femesi :. 

—: Doamne, cumătră ... frumoase pulpe malai.
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— O îi, că-i lumea rea... 
Din ziua aceea, călugărul cum o întilniu, nu 

mai schimba vorba. | 
Azi aşa, mini de-aşişderea ; — nevasta daci, vede 

că nui de-a scăparea, s'apucă de spune bărba: “ 
tului. Cel, omul dracului, — în vieaţă nu-şi prea 
rupsăse opincile ducîndu-se la biserică, — pune în - 
gînd să i-o facă Sfîntului şi povăţueşte femeea.: 
că, de i-a mai zice, dinsa să-i răspundă: — Dacă-s frumoase, nu-s frumoase numai pentru 
mine, ci şi pentru Sfinţiea ta... 

A doua zi, nevasta răspunde călugărului, după 
Cum 0 sfătuise birbată-su. Cind aude blagoslovitu, 
Svirle cu potcapu-n sus: | 

— Şi pe cînd cumătriţă? 
— Iaca şi pe disară dacă putea să te furișezi Şi dacă ţi-l vrerea — bărbatul mi-i dus la moară... 

- - 

. 

Odată cu întunerecul, hop şi popa la uşă. Dura la deal, dura la vale, se mar vinzolesc, se serută,.. la urmă de tot, călugărul începe a năzui la muere... —: Mă rog părinţele, ina îngădue Oleacă, îi de vreme şi să nu deo. cine-va peste not. 
Nu trece mult şi numa! s'audo la poartă: 
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— Aho... aho. 

Da nevasta sirată a dracului — sare de parc că 

ar fi picurat'o cu smoală şi prefăcîndu-se spăr ieată 

aleargă tremurind spre uşă: 

— Vai de mine părintele... păcatele mele, în 

ce iad m'am înglodat... Ce fac eă acu? !. 

Apoi ca pălită de-un gind se-ntoarce iute. — 

Da călugirul rămăsăse prostit. 

— Ştii ce?.. sui pe cuptor ...—pune miinele-n 

şold și să stai nemişeat... stincă de piatră nu 

alta... auzitai? — Că de ma întreba, am să-i 

spun Cam cumpirat o. oală mare, de celea cu ' 

dovă torţi. Sfinţiea ta, tot eşti îmbrăcat în negru, 

nu te mai cunoşti... 

Zis şi fâcut, 

Intră şi romînul. 

— Buna, vreme nevastă. 

— Mulţumesc bârbate... te-ai intors? 

-- Intors novastă,.. . 

Rominul, prinbiindu-şi ochii prin cast dă de 

călugăr: 

— Da acolo ce-i? 

— Co st fie?.. ia am cumpiărat o oală mai în- 

cipătoare; sprijini la nevoe nişte borş întinsa. 

__— Incalteaci bună?
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— Dă... de bună, am luato că... 
— Numul de war fi dogită. SR ŞI cun cra cu iuşca po umăr, o apucă, gi-ncepe a Măsura oala, 

. Cind romiînul du, călugărul de colo făcea: dai 
-= da stil Drelung, cum fac oalele cele arse bine 
— Nu sună frumos cu juşca, am să-ncerc co despicătură de lemn. 
N'apucă bine să Yeasă şi călugărul sare de pe cuptor, 

— Ce sh mi fae Cumătră, mă găteşte... | — Las că te scăp... îmbracă iute cămeşolu ista şi virite Subpat, cum să zie că mi-a fatat 
mînzata. - 
„- Călugărul ascultă, 

Î Vine şi rominul eg jărbie în mînă. Din prag vede 0 pată albă sup pat. — Da acolo ce mur ay? 
Şi se face a uita de oală. 
— aa... uite nb ti-am spus: a, fătat Joiuna noastră, 

| — E toloşean încaltea ?,. 
— Teal.. un rărunchii 

- harbujel. 
Rominul s'apropie şi isbeşte cu picioru în vițel, 

» Nu alta, e plinuţ ca un 
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_ Cotă mlacule... haide odată, scoală mm 

ligă mare... 

Şi nu slăbia cu datu. — Da, călugărul de colo: 

1NCOQA +. - 

— Ptiu, da mălăcos-ii, nici că Sar da sculat. 

Isbiturile. curgeai unu... 

La urmă, unde începe romiînul a triuti cu dos 

- picătura. 

— Da ai să-l omori bărbate că abea la lepădat 

mea, 
| 

— De cât aşa mălăiet, mai pine-l mînînce ciinii, 

De la o vreme îl răsbeşte şi pe călugăr şi sare 

în picioare. 

Rominul se eueogte 

__ Bă îs taică... un păcat mo adus pe-aici .. - 

ispita diavolului — iartă-mă tăiculită. 

— Papoi acoloii altarul părinte ?. . 

Şi-i mai croeşte vr "o două. 

— Mă rog... - 

— La, biserică se roagă. Foarfecele nevastă $ 

smic . 

— Nu-ţi face ris de mins — păcatul m'a mânat. 

__ Păcatul? — păcatele ai canon... ” 

— Am'să mă spovăduesc şam să-mi fac canon...



— Coă în mină, nui minciună; ştii că ce 
mul face pe urmă? SI 

„ — Iaca acu bat o mie de mătâni. 
— Ce mătăni... | e 
— Fac ce mit zice atunci — numai să scap de 

ruşine.,. A 
„— Apoi iea să-mi treci prin rişniţă patru stana” 

boale de popuşoiti — da dupi ce i-oiăi jilăvi bine; 
ica, sama, să-mi. faci făină molcuţă — că, altfelii . te fură sfintul,., 

"— Rişnesc, taică, rişnese... 

= + = 

Zorile !o apucat învirtind la rişniţă. 
Desbrăcat numai în cămeşă, leoareă de apă, 

trăgea de hadarag, de să strămute piatra din 
veşci. Huruitul rişniţei tremura greoiii în liniștea 
acelei dimineţi de vară, “ 

Aşa cam pe la prioz, dă gata, popuşoii. 
Da pe la fintină, n'a maj dat călugărul cit a 

trăit...  



LA TEORIE 

—— 

" Căpitanul Macarie stăpiuia moşiea Bălţaţii. 

Printre hargaţii din ogradă era şi un ţigan — ceres 

cuse de mic la curte. Cind a venit vremea să-l 

Ya la meliţie, căpitanul învirteşte lucrurile cum 

ştie şi face să-i pice faraonul în compania lui, — . 

că-l era drag gar fi vrut să-l mai scape de la grei. 

Intro zi fruntaşul întreba recruţii de pe ce s0 

cunosc gradele. 

Vine rîndul! ţiganului : 

— Cine comandă compania — 12-a? 

— Domnul căpitan Macarie Dumitru. 

— De pe ce cunoşti tu căi căpitan ? 

o — Hi... cum să nu-l cunosc,. dacă de la 

Bilţaţii ..



GREBLA 

  

- Se-ntorsăso de prin străinătăţă acasă la țară, să facă vara cu părinţii, De cînd învăţa pe de parte uitase a srăi romineşte. | | | Umbla el prin sat, da, cînd să se dee în vorbă Cu care-va, nu nimeriă cuvintele: acu dă! numal de n'aş zice vorbă de ocară, nu ştiii dacă uitatul „ora pricina, ori se may marghiolia şi el aşa, să Samene a naţie.,:. 
Ţăranii numa-Şi dădea coate pe dindos: —- Apot Cuconaşule, limba *mnetale s'a, dat după vorba franţuzului, s*o ascuţit, sta facut mul delicată, nu-i ca a noastră laţ 
Se duce odată. pe cîmp. Primblindu-se el pe lanuri, dă peste-un creşlin care rebla nişte co- situră. Rominu, cum-il el: într'o treabă nu se „prea amestecă aşa nepoftit, da-n cislă intră şi no- tras do minecă: 

ă şi tipălăgoasă .. 
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— Iţi mai porți : uritul pe celea, dealuri, cu- 

'coane. Umblă că eşti tînăr, şi nu te ţin nevaile-n. 

loc: că dacă-i îmbătrini şi te-or încungiura plodu- 

rile, apoi ti-a trece pofta de hoinărit. 

Omui spune cite-n lună; 0 începe:de la Adam 

gajunge unde-a.. dus mutul roata şi surdu iapă. 

Cuconaşul nostru rămăsăse ca de piatră; îngină 

cite-un cuvint pocit gapoi ducea, degetul la frunte 

Şasuda pin! să nimeriască o. altă vorbă. 

Rominul sta cu. bărbiea, păzămată-n în coada 

greblei şi se uita. minunat la, tânăr: 

— Vine departe. tirgu acela, unde eşti cu în- . 

văţătura? 
” | 

— Departe. 

— 'Tot, să, fie ca la o.mie de poşte.... 

-— Mai mult. | - 

— Eli... 

—. De-acolo înainte nu mai este pămînt, tot apă. 

—. Auzi tu, minunăţie!.. Şi. ce-ai gindit de 

te-ai înstrăinat aşa? N'ai aici de toate? — de să 

mininci. cu lingura şi tot: să mai rimie...: 

— Invăţ carte. 

— Cu drept; omu de'ce ştie, de ce-ar vrea Să 

„mai afle. Numai mă gîndesc co trebue să fie în 

capul mnetale: — învăţăturile do po. lume, ai?..
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— Aşa, . Ea — In ţara aceea trebue să se fearbă piatra cea 
Scumpă: simburile înțălepciunel și cumpănialu 
gindului.. 

“ 
— Cum zici, SE 
— Acolo-i marginea pămîntului? 
— Acolo. . 
Rămiîne abătut: | E 
— Ce-am văzut şi ce cunoaştem noi! Am vă zut cimpul şi pădurea şi -ne pricepem să luăm 0 sapă de coadă. Da lasă, umblaţi măcar *mnevoastră, noi om munci aici, că nu tuturor li- Y dat să ştie!.. 
-— Si ce faci aici pe cimp? 
— Adun fin. 
— Cum îl zice istia cu care învăluești braz- dele ? | , o 
— ŞI zei, chiar i-af ditat numele? . . — Nu-mi aduc aminte. 
Da cu virful botini tot 

greblei, de mai îx îngropase 
mai tirişor, coada numai 
bărbia omului 

— Ia maj gindeşte-te ;: 
omul, tot — îi mat rămine î 
.vorbele cu care-a crescut, 

apăsa în. pieptenele 
dinţii. Cind . îndesa 

da, să scapeto de sub 

Că Ori cîte-ar învăţa 
în cap un locuşor pentru 
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Rominu îl măsura din ochi şi vedea bine că 

se fasoleşte, ca să pară a limbă străină. şi pune 

în minte st prindă pe boler cu ocă mică. Cînd a 

simțit el că cela apasă mai Virtos în greblă, Ti- 

dică capul şi dă drumul coadei de se opreşte toc- 

mai în nasul boierului. 

— Ţiţ... afurisită greblă!.. 

— Aşa zice cucoan6, — i-ai dat peste nume.



INTRE DOUA FOCURI 

——— 

Dată, aşa de la buţie, să ieaii la bătae în 
crişma unui ovreă dor buclucași. Ori cum, unul 
din amindoi trebuia să mînînce chelfănială. Cel 
bătut, purcede judecată, în potriva celuilalt, 
jăluindu-se' cum că lar fi stilcit fără nici o vină 
— Şi pune martor pe crişmar. 

Da înpricinatul, face ce face, şi întilneşte pejidan: . 
— Să nu cum-va să mă dai de gol,. că te 

pirjolese ca pe guzgani,.. 
Potrivnicu, pe de altă parte, îi hotărăşte să spue 

cum a văzuţ: | 
— Că de altfel, ai să faci paştele pe coaste... 
Evreul era prins între două ghionturi şi n'avea 

încotro vişca. Cind la termen, judecătorul îl în- 
treabă: . 

— Dumnea-ta ai fost faţă, cine-a dat întăi ? 
.— Intăi?2 — Zâi nu ştii, n'am vuzut,,, 

 



Mai încolo, scoate iute petecuţa cu irmilicul. 

Să turbe, nu alta. Dă răpede înapoi: 

— Păi bine, mă tu fâr-de-lege, cum îţă baţă jot 

de darul mei? Irmilic îi acesta? 

— Stil ce părinte: fă-mă şi mie un hatir, 2 

că-i imite. 

61995. Il.



CĂRĂBUŞ 
  

Ce: vine tiganului, numai dă sfoară prin sat 
să, vrăjitor ca el nu s'a mai pomenit de cîndul 

lumea: Inghiaţi laptele în țiţa mamei şi-ţi si- 

ceşte şi... ciţi ant are să-ţi mai trăiască soacra. 
Omu-i ca oaca; ajunge să sară una-n girl, că 

celelalte dai orbi după dinsa: 

Navea timp ţiganul să “Şi tragă sufletul, de 
mare înbulzală ce era la dînsul. Lume de pe lume, 
cu căţel cu purcel, buluc, toți dădeaii nivală la 
el. Nu-l vorbă, că le şi potrivia: îţi spunea şi ce 
nu gîndiaj.,. 

Da fudul şi ţifnos!.. Inproşea cînd vorbia. Sa 
nul fi atins c'un cuvînt că-l săria, țandura, se 
făcea foc, trăsnia şi huia de ridica, toți ciinii din 
sat. 

'Piganului îl zicea Cărăvuş. 

In vremea uceca, Turcu cra mare şi tare aici 

  

   



— 07 — 

tăea şi spînzura după plac, nimenea, nu întreba 

de-i cu cale ori ba cutare treabă. 

Stăpînul din satu lui Cărăbuş,—un turc care nu 

prea, ştiea multe, — aude de isprăvile ţiganului şi-şi 

pune-n gînd să-l prindă cu oca mică: Intro zi, 

umyblină el pe moșie, vede-un cărâbuş; îl prinde şi 

strirgîndu-l bine în mînă; pornește spre sălaşul 

gicitorului. Abea o putut să se strecoare prin 

norod de-a intrat în bordeită. 

— Fi bre... giceşte tu: cei la palma mea? 

Şi ridică pumnul strîns bine în spre țigan. 

Baragladina o sfeclise. Nu ştia cum s'o suciască, 

s*o nimeriască. Cu turcul nui de şuguit, el e-ntr'o 

ureche. | | 

— Spune tu odată . „. anasini sictim ... ce-i 

la palma mea? | îi - 

Şi nici una, nici două, înşfacă pe ţigan de chică. . 

Intinde, trage, târnueşte toată casa cu dinsul. Tipa 

faraonul ca broasca în gura şarpelui; al fi crezut 

că i s'a aprins părul în cap. 

'Purcul ridea şi tot; feria mina cea cu taina. 

Incă-o morăială şi face scăpat pe tigan. Să îi 

văzut fugă... glont, nu alta. 

“Mai încolo se opreşte şi vătcărîndu-se, zice 

oftînd:
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„ll sărace Cărâbus 

Da pe-acul mină-ncăpuşi!. .* 

— Aga bre, cărăbuş — do ce n'a spuso de 
odată? | 

Turcul deschide palma și giza, întinzind ar 
pile, îşi d drumul în aer biziind. | 
— Bun... halal vrăjitor... cărăbuș: al gicit--- 

 



LA TEAPĂ 

—— 

Ţac nunta frumușel şi însurăţeii s'aşază, în 

căsuţa, lor. Işi eraii pe plac; se-nţelegeaii în toate; 

— numai nevasta avea un cusur: nu potrivia bu- 

catele după gustul bărbatului. Şi doar se muncia 

ea, într'o părere să-l nimeviască odată placul, dar . 

nu era chip şi pace! 

— Degeaba; ori cumii întoarce-0, nu faci tu 

mîncarea cum 0 făcea mama.» + | 

De la o vreme—după ce s'a mai învechit sita, 

— a început a se mai trage şi de păr. | 

"raiul se-năspria pe Zi ce trecea. 

„Odată, femeea se iea cu treburile pe afară şi 

uită, fasolele la foc, de-a fiert pin' s'a afumat 

Şaii ars pe fundul oalei. 

De scirbă nu mal ştia încotro s'0 apuce. 

Cind î-a venit omul de pe unde fusăse, i-a pus 

masa cu frică, 1şi aştepta CU groază osînda.
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Bărbatul prinde a mînca din fasole cu poftă: 
— Bine c'ai mai învăţat şi tu a face mincare; 

— ia acu îmi place: cu fasole do-acestea, m'a cre: 
scut mama, 

Omului nui-i îndiimână, pin? nu-şi dă în petic... 

 



SĂMÎNŢĂ DE VORBĂ... 
——— 

— Jaca nu-i căţel... 

— Bai câţei. 

Şi fetica săria pe genunchii lui tată-su, îl apucă 

da barbă, îl trăgea, de musteţi, înciudată foc. că 

nu vrea să spue şi dinsul că tincui căţel. 

— Are. ochi ca toţă căţeii, sehelălăe ca dinşii - 

da nui cățel!.. 

— Ba a. 

— Banu. 

— Bai aşa. 

— Ba nui aşa. . 

— Waro labo?.. nu ba făcut Dolea? .. nare 

urechi ca toţi ciinii? + - 

Tatal e liniştit, zimmbeşte şiret, netezînd ţincul. 

— Uite aro labe, bi facut Dolca căţeaui, aro , 

urechi ca şi câlnil « - - da vez că tot nu-i căţel!..



-
 

ty
 l 

— Ba da, da, da... 
— Ba nu, nu, nu... 

., Pata necăjiţi bate din pumni şi-o ţine pea ei; mai să dea în plins de ciudă. 
— Da ce-l dacă nuxy căţel ? j — Are coada, cîinilor şi sub coadă tot a e 

pirul e tot ca a cilnilor... da nu-i căţel, nu-i!... — Da cel atunei?. . 
a — aci nu-i căţel!.. gura ca a măsei; suge ca toță ţincii; are să latre ca' şi ciinii... da tot "DU căţel! 

DE - Fata, în culmea necazului, porneşte-n plins — Da cei, dacă nu-i căţel ?,. | — Iar căţea... proast?o| 
Şi tatăl întoarce ţincul cu gaidele-n sus şi-l în- tinde spre nasul feticăi, ” — Vezi?.. 

ee a 

  

 



- DUPĂ ÎMPREJURARE... 
  

E) tigancă bătrini, da să treacă peste-o punte; 

cum înst, „lemnul se jilăvise de ploae; şi desaga 

îl era plină cu de căpătat, sta la.gînduri, de teamă 

să nu feziască părăul cu trupul și cu tot bunul ei. 

__ Cumpănindu-se dinsa aşa cu judecata, facă a- 

junge acolo şi-o catană. | 

-— Fă loc, dogorit'o, să trec. 

_— Ba nu, mincarte-aş, — să nu laşi baba la 

haman, că te lasă ibovnica. Eşti mare şi-nvăţat, 

voinic şi din viţă. Să trăieşti ca să-ţă porţi nu- 

mele. Ai fost la Plevina de te-ai bătut cu turcii 

te cunosc ei, lasă... Trece babei desaga dincolo, 

Cai s'ajungi ghineral și poate chiar fruntaş; văd 

ct că al călcătură de om norocos... 

— Strînge-ţă baerile gurei, păstramă afumată, şi 

fă loc, că to dai po girl
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Soldatul o apucă de-un umăr, îl face vint lo 
parte şi trece puntea ilucrind. | 

Da ţiganca din urmă, pirjol: 
— AI fost tu la Plovina, mă! prăpăditule? — 

din gard. 'Te-al bătut cu turcii, hai? — pe malul 
TÎpe! și po după tufară. Al tu ibovnică,. janghi- 
nosulo ?— pe soacră-mea. Din viţă eşti tu, mango 
situle ?— fecioru jitarului, făcut cu muta boarului. 
AY să ajungi ghineral, păcătosule, cînd oiii hi ei 
nevasta mitropolitului, Auzitu-m'ai, tu, măi orop- 
situle ?— Să te duci învărtindu-te ca roata cea hU- 
dorogită şi pîn-it ajunge acasă, să te ajungă şi 
vătămătura, -i laca aşa, na, 

 



IMPĂCARE 

——— 

Goată suflarea pămîntului era mulţumită de 

partea cu care-o învrednicise meşterul lumei : Pâse- 

rile, mai răpezi ca săgeata, lunecaii printre cren” 

gile stufoase; peştii se răsfăţiaii în unde ; jigăniile 

înfundase codrit. Pretutindeni bucurie şi laudă 

creatorului. 

“Dumnezeii, după ce-o aşezat totul după rindu- 

ială, se întinde lenos pe-o muche de nour şi Tă- 

zemindu-se cu-n cot de lună, căta spre pămînt 

cu mulțumire. Chitia, şi el, că de data asta. fă- 

cut totul cu potrivială şi că nare să se işte nică un 

bănat. 

Aş... lumei numai mourtea-i intră-n voe. 

Sfintu-Petrea ăduce o julbă. Dumnezeii se ridică . 

în podul palmei: 

— Cine are a se plinge în potriva mea, Petre? 

— Pemeile, meştere. ..
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— Ah... mi-am făcut singur necazul! Ce-mi mal 

trebuia şi calabalicul acesta !. . | 
— Ea o belea pe capu bieţilor oameni!.. 
— Şi ce ai a-mY mal bănui? ca 
— Nu ştii... spun că vroese să grăească €l0 | 

luminarea voastră. Ia auzi-le co .huet fac la porţile 
cerului! Nu le ma! înţălegi vorba: parcă ar gizi 
un cîrd de gişte, 

— Zile să vie. | , | 
Şi “Dumnezeii minios se lașă iar întrun pi 
Cu toatele dai busna, haruş. Din gură trânenia 

mai dihaă ca, roata, morei şi cu picioarele boncăniail 
de si nărue podeaua cerului, 

Sfintu-Petrea, le țistuia din urmă. 
— E, cum vi-l soliea ? , — Pol — face una maj ajunsă de cap — ned nedreptăţit, să nu vă fie cu supărare. 
— Curm?,, 

— Credem că nu-i cu cale, aşa cum ati rînduit 
înălţimea voastră treburiie: “Toată jiganiea de pe 
faţa pămîntului, de cum leapădă fătul, e scăpată 
de necaz; una că numai bolese după facere, apoi 
unde mai pui că, puiul cum fesă din mamă, umblă 
pe picioare, suge singur făr Să dee de grije nimă- 
rul 1. pe cînd noi păcătoasele!,. aici femeile 

    
 



se pun pe plins. — Noi chinuim cu ani) ! apof asta-i 

dreptate?. . . 

Plins'aii ela de curgea licrimile girl şi de 

scîncitul lor, nu se mai auzia, nici toaca-n ceriii. 

"Dumnezeii zimbeşte răutăcios: 

— Bucuriea-şi are partea ei de scirbi: Voi staţi 

toată vieaţa voastră sub aripa bărbatului pe cînd 

celelalte dobitoace se întîlnesc numai odată-n an cu 

jumătatea lor. Dar dacă vreţi numai de cit să vă 

ridic grija şi supărarea, bine: să fac ca, şi VOL, să 

vă găsiţi numai odată pe an cu părbatul. - 

Murmur în muerat;, cirtiail şi morocăniaii 

între ele. 

— Ce spuneţă, vroiţi?.. - 

Una, lesă din grămadă şi punîndu- -se pieptiş în 

faţă lui Dumnezei, zice: 

Do-aş mai trage, cit am tras, 

Do bărbat tot nu mă las .. 

Xici una nu sa învoit la schimb şi cu chipul 

acesta a împăcat Dumriezei şi pe femei...



VORBE DE CLACĂ 

—— 

— Dai Şi noi azi la biserică, —că-f praznic ÎM părătese. 
| — Da unde-t Chip, nu vezi ce piăstmăţiei „afară? — dai în Slod pîn” la glesne. —— Ceii de făcut? Oitu-i ziulica do maro, s 

a Sta) în casă, urăşti! Da oare să ne ducem | crişmă ?., 

— Dă bre, ştii eă] 
— Şi rominu se Scarpină-n cap. 
— Doar aşa pe lingă gard, să ne tragem ... 

    
 



CÎND LA DICĂ, ATUNCI NIMICĂ. 

———— 

Odată ... de mult, pe când poveştile, ci-ci îm- 

păratul hotărise să-și mărite fata, voia să scoată 

spinul din uşă. 

Dă el de veste în lume, că cine i-o spune carei . 

mincarea cea mai bună din toate, aceluia. are 

si-i dee fata. 

Tiganul, aude şi el de asta, şi nici una, nici 

două, îşi pune în gînd să încerce marea cu de- 

getul. Şiret,—cum ît el din fire,— începe a întreba 

prin sat de unul de altul, cam ce mîncare ar fi 

mai de soili. | | 

„Ce ştie am sat, nu ştie un om singur. 

— Şi la ce-ţi foloseşte să ştii care-s bunătăţile 

pămîntului, cînd mai cu ce? 

— Ja, nu-i răi să cunoască omul... 

Da să spue el gându? — pace. 

Lumea ca lumea: unu-i spune una, altul alta... 

la urmă însă, Pai sfătuit mai mulţi, că pielea
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găincl și limba vacer ar fi bucatele cele mai cu 
multă cătare. 

II face ţiganul un cuptor de pită şo ea IA 
drum, în spre stipinire. 'Tot drumul, podogăni 
intruna ca doar” n'ar uita:.. limba vacei şi pielea 
cinci, 

Ajunge la scaun: 

Crai îmbrăcaţi munal în fireturi muiate în aur; 
feciori mînuri la vedere şi falnici la statură, tineret 

cit frunză pe codru; alergase băetanii din cite 
tus-patru colţuri ale pămîntului. N 

Cu toţii s'au pus pe ris, cind ai dat cu ochii 
de ţigan; se minunaii ei cum de fea trăsnit bara 
gladinei una ca, aceasta, prin sind. 

Impăratul s'a încrucit şi €], 'dar vorba de îm- 
părat e vorbă, nu putea să nu întrebe şi pe 
țigan sâ-şi dee ştiinţa. 

— Ei, Ga tu, ce mincare crezi că-i mai bună 
“de pe pămint? 

— Păl... eă aşi dice ci: limba găinei şi pielea, vaci, 
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Miţa de la cramă, aude sgomot în vie şi tupilişe 

tupiliş se duce în spre locul de unde venia vuetul. 

„Ajunge şi iţeşte capul printre frunze. Şoarecul 

“făcuse clăbuci la gură de atita strigăt. 

— Pont ce-am fost... năting. + Să-mi ieabh ei 

- vamea-n cap 'pentr'o uşărnică !.. 

__Se ridică cu grei în brîncă: | . 

— A!.. undei pirlita acu... s'o rup cu diaţii, . 

s'o foarfec. .. | | . 

Miţa de la spate ţup şiil pune laba-n ceafă. 

Şoarecul se făcuse de frică numai cît o alună,— 

se luminase la minte, de par'că-l luase ameţiala 

cu mina, î | 

— Iată-mi-s... nu ţii frică? LL 

— M4 rog iartă-mă... parcă la beţie mai. ştie 

omul ce vorbeşte ?.. E 

61995. IL.



CREDINCIOȘI 
  

Casa plină de icoane, | 

Si podul încărcat da ghi0a8* 

Prudase şi omorise pe niște călători la drumul 
mare. Pe cînd ei o' luaseră la, picior cu bunurile; 
stăpinirea-i calcă din urmă. 

I-a prins şi i-a pus la răcoare. 
Vine termenul de judecată. Cum se făcuse, 

Sorocul picase într'o Vineri. Sa sbătut ei juraţii 
pîn' la vremea: mesei, da n'ată putut ajunge Il înțălegere. Şi fiină-că era, timpul mîncărei, curtea 
se înprăştie, rămiind să se dee hotărirea după prînz, . 

Tilhari, tilhari,— aa tot le trebue de ale gurei. 
Cel mai mare dintre paznici, trimite de le cumpără 

„ piine şi brînză, 

Straja înfige baioneta într'o pitne si le-o întinde. Pune şi brinza pe-o lopăiţică şi le-o dă de departe. 
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AY fi crezut că măneşte nişte fiare, —că a fiare 

chiar sâmănaii: Căutătura lor poncişi te stră- 

pungea. Iţă îngheţa singele în vine, numat uitindu-te 

la ei; ferească sfintul să-i fi întilnit la o vreme 

de noapte. 

Da noţit luati numai din pilne, de brînză nici 

nu se atingeau. 

Cel cu paza, se miră de una ca asta; 

— Da din udătură de ce nu gustaţi? 

— Poi— face unul din ucigași — sărutăm mil- 

nile, astă-zi e sfintă zi de sec şi. noi-ţinem pos- 

turile..,



MOMEALĂ ! 

Nicăeri nu umblă ciinii cu 

colaci în coadă. 

Giganul avea 0 judecată la, Iaşi. Şi cum din satu 
lui şi pin” la scaun era o bună bucată de loc, pune 
nevasta de-i face un cuptor de malai să-i ajungă- 

Porneşte; merge el cit o fi mers şi, de la 0 
vreme, îl apucă un pui de foame de calic. Popo 
seşte într'o luncă ce-i venia în cale; desface la 
gură traista cu malaiul şi saşterne pe mincate: 

Sa săturat el şi cum. sta, trîntit, îngreuieat 
de-atita mincare, iată că trece Şun romîn pe 
acolo: 

— Cu multă plecăciune, cucoane . 
Ii Qise'romînul. Pe țigan la gidilit la inimă vorba 

asta. , 

— Bun”: „ajuns, băete. 
Rominul naiber, îşi pusăse ochii pe traista 

tiganului, de cum o zărise, că era tare flămind. 
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— Aţă ospătat puţintel ?.. | 

— Aşa... oleacă de-nbucăturică, ia ca la drum, 

ce poţi apuca... 
| | 

— Mai încape vorbă?.. de bună samă! Pui 

mîna pe o ceapă, mai co farmiătură de mă- 

laii —că doar nu era aduceţi cu luminarea 

voastră, pui friptă şi dulceţuri ..+ | 

— Cum zici, — mai ales pe căldurile acestea! 

— Da un” sepomeneşte ? . . se strică... Şi-ncotro 

vi-l drumul? 

_— In spre Iaşi. | 

— La laşi ?.. hm!.. mii tare de-amirare !.. 

— De ce? | 

_— Acu n'ași avea nimic de zis, dacă ar fi 

unul de-al de noi, ţaran prost, care nu mai! ştie 

ce prin lume. .. dar măriea voastră ?!. om purtat, 

luminat ! .. 

— Cu adevarat, — dar ce-i? 

— Pat să cari dumneta cogemite trăistoi de 

mincare în spate, să te pieşti de atita greutate, 

cînd şi copiii mai de-a puterea ceea, ştii că la 

Iaşi ciinii umblă cu colaci în coadă... 

— Aracan-de-mine 
rOminic'0 »-- par-că mi-a 

luat, cornoratu minţile, — am uitat, bre!. .- 

__ Svirle calabalicul l& Tipă- |
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— Ba du-l mai bine la copil. 

"— Săr' mîna cucoane... 

Romiînul se pune la masă. Cela porneşte după 

cal morți să le Yee potcoavele. 
* * 

= 

Aşa pe-nserate, ţiganul ajunge la rohatca Iaşu- 

lui. Cum intră în tirg, ochii în patru să vadă 
vr'un ciine, —că i se pusăse leşin pe inimă de-a 

minca. - 

Pindind el așa, numa iată un dulăii sprinten, cu 
coada, adusă, colac pe spate, venind în spre el. 
Ţisanul după ciine. Fugea, dulăul, dar şi ţiganul 
numa să-l ajungă. Ciinele, dacă vede că nu-i de-a 
scăparea, zup, peste-un gard, lăsînd coada mătu- 
Toiu în jos. 

— Na!..:co-seapat colacul. 
Ţiganul se pune pe câtate. Iea-l de unde nui: 

Vo apucat noaptea orbăcăind pe sub gara. 
— Ce-ai prăpădit afumatule ? 
Ţiganul povesteşte patarania. Lumea ridea de: 

se tăvălia..Cu mare ce a, putut aduce pe ţigan 
la, înţălegere, ca, fost: pus la mină : 

— Mulgusneşte? de pirlială şi să ai de-n-văţă- 
tură. - 

  
c
a



"INDĂRĂPNICIE 

  

Cind a prinde romînu la coraj, să-l laşi să 

bee, să nui rupi de la pahar, capoi e foc. Nu 

vrea el să ştie, că ceilalţi n'a chef de ciocnit, 

el o ţine una: cînda bea, el, să bea toată lumea! . - 

- Era tirziă de tot, Unu frămînta pămîntu într'o 

crişmă, de-ai fi crezut că frămintă jăratec. Negus- 

torul nu putea nici cun chip săl scoată din 

crişmă, 

— Bine, mă! creştine, et nu trebue să mă mai 

culc“? Teşi afară odată, că vreaii să-nchid. 

— Inco chilăl.. 

— Dar dacă nu ţioi mai da? 

— Păcătueşti, de pici pămîntul mare să te 

poată suferi, cînd-îl da ortu' popei. 

— Nu mai lungi vorba şi leaţi taipăşita cit e 

lucrul cu cinste. 

Şi crişmaru aa sl împingă de spate. Rominul. 

se last pe-o laiţă şi s-apucă de-un poloboc. 

7



— 120 — 

— Dă-ne pe-umîndoi afară... . 

— Du-te-odată, neagă, de pe capul meii; unde 
te trezeşti? e casa mea doară asta! 

— Poţi să-ţă lei casa de pe mine dacă-i a tâ 

ei din crîşmă nu mă dait urnit!..



a
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e
 

  

DUPĂ PĂR... 

— 

Lymcrurile din mea asta n'ali "fost alcătuite 

de la început, aşa cum le vedem orînâuite astă-zi. 

Cu vremea s'ati schimbat toate şi de aceea po” 

veştile ie credem născociri ale minţei omeneşti şi 

nu dăm cu gindul că ceva, ce este astă-ză aevea, 

odată, vor ajunge basme . 

Alte vremuri, alte obiceiuri »- 

Mai de mult cică femeile erati stapinitoare,
 tar 

bărbaţii ţineaii casa; „ele duceaii friele noroadelor, 

puneaii ţara la cale, judecaii, 
pe cind bărbaţii pă- 

ziat oalele acasă să nu dee în foc. | 

Acu, judecătoarea dintr'un sat s'avea de bine 

cun romin de-acolo, da, tot pe-ascuns, câ st, n'audă 

bărbatul ei. 

Dragostea lor a ţinut cit & 

vreme sa înfundat, după cu 

aibă un capăt: — bărbată-su op 

fi ţinut, da de la o 

m toate trebue să 

vinde cu ibovnicul.
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Răscoală mare. 

Bărbatul de tot că să dea în judecătă pe cel 
ce X-a necinstit casa, Da, acu-i vorba: cum să se 
judece, cind tocmai nevastă-sa, ceea cu pricină, 

era pusă să împartă dreptatea? .. Ar veni intocmai 

ca şi cîntecu: hai la lup să ne plingem că ne-a 
mîncat oile!. 

Ce să facă rorataul nostru, dacă aşa era rîn- 

duiala pe atunci! „Acasă-i era femee, dar în sat 

Judecătoare. 

S'a plins ei. Dinsa, ascultă cu linişte tânguiala, 
apol lovind cu minie în pămînt, porunceşte s'a- 
ducă pe împricinat: | 
— Auzi dumne-ta, răul, să se apuce de "stricat 

casele oamenilor!.. 

“După ce aduce pe vinovat, îl Int țigară din- 
preună cu jăluitorul: 
— Adevărate-s cele grăite- de potrivnic? 
— Adevărate .. 
Răspunse împricinătul. 
— Aşa? — Ia-l de cap bărbate. Tu, împricina- 

tule, fiind că eşti vinovat, sufere, dă-te după păr, 
poartă capul după miinile lui, cal păcătuit.. 

Rominul îl înşfacă de păr şi trage în toate părţile. Da cela se dădea după păr; purta capul



—
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încotro-l trăgea, aşa că nu suferia, mai deloc. A 

tras bărbatul cu pricina de chică pîn' s'a jehemetuit. 

Jadecătoarea, se-ncruntă din noi: 

— Așa, vor păţi totă derbedeii care Vor umbla 

din muere-n muere, cătind să facă zizanie în 805" 

podării. Acu, tu, împricinatule, apucă de cap pe 

potrivnic, să ştie de altă dată să-și stăpîniască, 

femeea. Da tu, bărbate, 4 le da după păr, Că 

eşti cel cu dreptate, înţăpenește-te pine, tine-te 

diz, lasă-l pe el să te tragă încotro & VICA-:- 

Ibovnicul, unde se prinde de părul celuia şi 

smunceşte cit poate, ge-i scotea vite întregi din 

cap; îşi încurcase mîinile în celți! părbatului Și 

trăgea ca de iarbă, că îst Cu jalba, se ţinea înfipt 

locului de par” că-ar fi fost răsărit din pămint. 

Şi-a văzut omul dreptatea femeească, â gustat 

birbatu din mila de la pevastă şa Zis şi el ca 

cela: Să te ferească Dumnezeii de judecata mu- 

erei şi de bătaea prostului. 

Dar cine mai crede azi caii fost odată Icrurile 

acestea, aevâa! Timpul a trecut, lumile s'aii pre- 

facut şi obicelurile din' vechime rămîn numai ca 

poveşti de adormit; copiil- | 

Ehei, alte vremuri alte obiceiuri + - » 

PI i



MAL DĂ ODATĂ 
—— 

Se primbla țiganul prin tirgul Iăptăriei. In lungul trotuarelor erai înşirate oalele pline. cu frupt; bulgării de unt îngălbiniaii par” că erai 80: goloşi de aur. Ţiganului îi lăsă gura apă, mal ales după “smîntînă. Cum să facă, să nu-i cadă greii pofta? Bany n'avea, să cumpere ; din cel care vindeai nu se ncumătria, cu el nimene, — era, cum e mai răt în lume, 
Sa gindit Ja un şiretie: 
Se face a tirgui dintrun capăt. Intreaba femeea de preţ Şi după ce se învoia, rămiînea să guste smintina de bună, IŞI vira degetele în oala uniea, cerca la alta Şi nicăery nu-şi nimeria placul: ba că-l înăcrită, ba că Sa zărit, pe alta o găsia prea brinzoast și cite Cusururi toate, | O Precupeaţă maţ purtată, pricepe $micheriea ŞI cînd să-si vire țiganul cângile în budării, umple
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un linguroiii cu smîntină şi in toarnă în numele 

tatălui. Cela stringe mina albiuţă $ '0 trece cu li- 

nişte în lungul fetei, de-alunică smîntina la vale, 

pîn'o aduce în gură. 

— Mţaa... asta-i bună; — mă rog, ia voal 

dă odată...



LECŢIE 
  

Deamţul vroia să-nveţe romineşte. Din cind în cînd se da în vorbă cu oamenii casă deprindă 
mai lesne, 

, Odată, după ce-ntreabă de-o mulţime de cuvinte, 
neamţul face către lume ca pentr'o reculegere: 
— Boier este boier... cucoana este femee, pun... 

3 o 
Porc esţe Porc, — da pe cucoana lui porc, mă rog, cum spus că chiamă?.. 

  

VORBE DE CLACĂ 

  

— O Gum, n'are de-a face ibovnicul cu omu tău, —tot e maj aproape câmeşa de cit sumanul: Unul azi este, mine nu-i, pe cînd cu bărbatul trăeşti deobşte,. 
Ihaj!.. ei pe bărbat îi ] Paşti, Gin Paşti-n Pa 

D-zeu, rar de tot; 

au des: din Paşti-n 
34%. Da pe ibovnie cînd dă 

ia din Sim-dă-tă-n Sim-vă-ă. .. 
=



  

P
e
 

—
—
—
 

„NU MÎNINC ? 

—— 

Omul, ca s'o ducă bine 

în lume, tretuesă aibă: 

Picioare de lup, 

Pintice de popă 

Şi obraz tureatcă «++ 

Rominul pofteşte pe-un popă la, masă, — da 

popa flâmind lăcustă: | Sa 

_— Dă, prea-sfinţite, de la noi puţin, da de la 

Dumnezeti mat mult. SA nu vă fie cu bănat... 0Spă- 

tăm cu ce putem și cu ce ne-a dai cel de sus. 

Waşteaptă sfinţiea-sa multă rugă şi s'aşterne 

pe miîncate. Se ducea imbucăturile nemestecate 

pe git, piereaii ca pe gura lupului. C'o mină lua 

din blid şi cu ceealaltă ducea Ja gură. 

Rominul dacă vede, să dă mai lingă popă, îl 

apropie mai mult bucatele şi face rugător: 

— Da minincă părinte, ea omeneşte, că este, 

slava domnului.» +
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Popa înfulica mai hulpav, îndesind cu mini 
îmbucăturile, 

— Poate nu vă plac bucatele, da să ne fe 
Yertat, ştii ca la noi: după pungă şi după price- 
pere, — da sfinţiea-ta nu te uita, ea după obraz... 

Popa, leapădă potcapul, se deschee la giubea 
şi se năpusteşte cu patemă asupra mîncărei. Cle- 
făia şi” grojdia mat grozav de cît guzganii cel 
hămisiţă. 

— Ci minîncă părinte cumpătat, cinsteşte-ne 
masa, nu vă uitaţi că n'aveţi cu ce... | 

Popa care nică nu-și putea trage sufletul din 
pricina molfăelii, scos din răbăări de atita. sici- 
ială, asudat cum era, zice rominului : 

— Da eii ce fac acu omule, nu minînc? | 
— Pol părinte, asta nu-i mincare, asta-i curată 

porcărie ,.



MOARTEA 

Ji la o vreme de necaz, la o boală — ferească 

sfintul — atunci: doar! de roagă omul moartea, d 

tot nu cu tot dinadinsul; zice şi el-să-şi mai astim- 

pere focul. Şlie că nu se apropie hida, pin” nu 

i-a, veni ciasul. ŞI chiar la soroc, cu cită îndărăp- 

nicie nu se-nfinge în pragul morţei, — ar trece 

hotarul vieţei, doamue fereşte... 

Era o babă slabă de tot: bolia de nici nu-și 

mai aduce aminte de cînd. 1 se urise cu vieaţa; O 

hîriia şi dinsa de azi pe mine; într'una ruga 

moartea : 

— Doamne, nu mă lăsa, si mă mai pedepsesc; 

stringe-mă odată de pe pămînt. Am chinuit, de să 

ispăşese păcatele și celor din al nouălea neam! 

Şi moartea îatîrziea. 

Da baba avea un băctan, po care-l chiema Jri- 

61095. 1l 
9
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miea, — gras de par'că-ar fi fost umflat cu ţeviea, 
cogemitea buftac, Ă 

Băetu, auzind'o văicărindu-se într'una, se ir 

deşte la o năsdrăvănie. Intr'o amiază, se suie în 

clopotniţa de la biserică şi prinde un pui de pufniţă. 

Cînd ajunge acasă, mă-sa aţipise. EL s'apucă și 
pune dihaniea pe coardă, drept deasupra patului 
bolnavei şi pe urmă, iesă. 

De la o vreme, baba se trezeşte. Cum face ochi, 

prinde-a, geme. şi-a se văita;: a 
— Of moarte, moarte... că mult mai întirzi)! 

„Cam se frămînta ea în pat, numai zăreşte și 

biziganiea de pe coardă. Puiul de bufniţă plecă 
capul aşa în jos: rotia ochii lui mari, sgiindu-l 
ca să poată vedea la lumină. Baba, în buimăcială 
boalei, a crezut că-i necuratul, ort cine ştie ce 
duh Spurcat. De frică, se face-ghem sub plapomă 
şi-ncepe a striga pe fecioru-su. 

Cu mare chin a putut:o linişti băetul. 
— Cine-i de vină, da, dacă și d-ta parcă îţi 

faci de urit, Intruna tot: moarte şi iar moarte... 
Dăcă-a văzut c'o chemi atita, iaca, o venit, aiasta-l 
moartea ... 

Baba tremura ca varg a şi unde se oţăra Şi se 
strimba de frică, de- ai fi crezut c'o munceşte
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ducă-se pe pustii. Se ridica aşa în mîini, ca să 

vadă mai de-aproape moartea. Bufnita atunci în- 

tindea şi ea capul tot mai în jos. Baba cădea ca 

pâlită de tiăsnet. 

— Of, că urită-i moartea, Irimii'0. 

Bietul, ca să nu-l -păliască rîsul, iesă afară. 

Baba, dacă, vede că-i pe ducă, uită necazurile boalei 

şi nu se-ndură, să moară. Se scoală cum poate, 

face cite-va mătănii, se-nchină, şi apropiindu- -se 

de moarte, îi zice cu lacrimile în ochi: 

— Moarte, nu mă mai minca pe mine, că-s o 

Slibătură;. — minincă p2 Irimiea, că-i spinzură 

bârbiea, ..



SOCOTIALĂ... 

II tocmeşte romînul pe ţigan, ca să-l tae nuele. 
După ce-l. dă tainul, îl zice să, porniască la pă 
dure, de cum s'a ivi geană de ziuă, 

" “Da faraonul greoii la treabă, tot timpul nul 
s'a întins ia aşa, fără nict un spor. | 

Sara se-ntoarce la romin, văitindu-se că Și 
muncit trupul răă de tot. 
— Ei, Ga-hcaltea-mi-at făcut. multe nuele? 
— Cit lumea, dumnea-tu să fi sănătos. 
— AI ca la două cărucene? 
Tizanul rămine ginditor: 
— Pol, cuTtăzle, mai cu netăete, cred că poate 

or fi. |
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NU MUŢA... 

Rominul se duce la, coasă la Ungur. Cosesc 

«I pînă la amează, cind ajunge soarele drept pin: 

tece, cosaşii se pun la masă, Unsurul înfulică cu 

o poftă de lup hămisit; Rominul gustă din masă 

odată, de două ori... nu merge; prinde-a strimba 

din nas, să verse, nu alta. Ungurul dacă vede, 

face cătră Romin: 

— Muninea,... e bun... | 

Şi înplintindu-și mina în zamă, scoate un cap 

de miţă şi-l întinde Romînului. 

— Cap...bun cap... 

Pe romin îl pălise greaja, îşi muşcă miiniele de 

ciudă c'a pus în plug cu Ungurul. 

— Cap nu place... al.. % laba... labuţa e 

dulce. 
| 

Şi lăsind capul, începe a cotrobăi prin borş 

pînă dă de-un picior. Îl întinde spre gura Romi-



nului. Zama se scurgea de-a lungul labej, prelin: 

gindu-se într'o sfoară cleioasă, ce se întindea pe 

cimeşa Rominului. 

— Muniînea... pîn” disara nu daii muncare alta... 

— PI... nu-mi dă gustu... noi nu mîncăm 

carne de miţă. | 

— AI. asta nui muţa... e mutanu, noi muţa 

lăsamu de samunţa.... |



—
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FETELE VADANEI 

  

. 3 se dusăse numele ca de popă tuns. In tot 

cuprinsul nu se vorbia de cit de vadana cu fetele 

de măritat... . 

Trei fete, trei pietre. — Şi doar” erat măruţe de 

tot, s'ajungeaă acum una pe alta din înălţime... 

nu însă şi din ană; că anii, batăă focu, fug de 

nu-i mai poţi ajunge. De mult își aşteptaii ele 

norocul, norocul pribeagul, da vezi că el trecea 

tot pe-alituri — caşaă el—şi pe la diînsele nu 

Sabătea nici de cum, 

Fata, cea mal mică era frumoasă, de cît minune 

mare; mijlociea, slută ea, dar tot mergea; cealaltă, 

„mai stâtută, urită foc, să, fugi în lume şi să nu 

dai ochi cu dinsa; te-ai fi încuserit mai bucuros 

cu mama pădurei, ori cu bahahuea bălților, de 

cât să faci casă cu dînsa. 

Avea ea vadana ţrel fete, da şi avere...
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Vine o dată în peţit un băetan mindru ca o 
mladă de stejar. Mama-şi înşiră cite trele fetele 
şi-l lasă să-şi aleagă după vrere. 

Fetei celei mici, îi dă un plug cu boi,un Os0 
do pimint şi... ce-o mal vrea cel de sus; mijlocii, 
îi dă patru pluguri, un lan de pămînt şo ulcicuţă 
de galbeni; celei stătute de tot—ce stătută? 
că era cit mă-sa—îl dă un tamaziie întreg de 
bol, lan cit o prinde-n ochi, un desag înţesat de 
„PO şi toate cite trebue la _gospodăriea nouă. 

Flăciul văzina că zestrea se tot măreşte, face 
neastimpărat către mamă: 

— Mă rog, m'ai alta mai bătrină ?,.



POTRIVIRE 

  

i Rominul era orb din naştere. Dacă Dumnezeil 

ia luat vederea, Va dăruit în schimb cu bună 

cunoaştere la pipăit. Ii gicea lucru, numai să-l 

î atins cu degetele. Vestea iscusinţei lui, ajunsăse 

pîn' - departe. , 

Din botez îl chema Vulpe. 

Venia multă lume să-i cerce priceperea şi mult 

se minunaii de rara lui ghibacie. Nişte şugubeţi 

se pun 34-1 dee de ruşine: Viră o vulpe întrun sac 

go duc la orb să giciască cel. Cela pipăe sarcina 

în lung, suceşte sacu, îl învirteşte, cumpineşte 

greutatea, — degeaba. Nu se dumeria anume cei: 

ciine, miţă, oră altă dihanie. La urmă, văzind că 

nu dă de rostul tainei, prindo â se scărpina în 

cap şa se căina: 
— EI, Vulpe.s. Vulpe - «e 

AL umblat, cît-al umblat. 

Dar acu drept te-u-nfundat . -- 

Ceea, nu se dumeresc că el îşi pli 

şi zic minunaţi: 

— Mare iscusinţă, a gicit gacum !-- 

nge păcatele 

PI i



MESIEA 

Pata era fără păreche de mîndră, pica de în 
moasa, coz nu alta. Avea numai un cusur: ea jidancă. Băetanul, nici el de lepădat, da unde i 
chip să se apropie de codani, âă nu-l sufera n 
cum. Şi doar, numat'un păcat avea şi dinsul: era ia 

Flăcăul se gîndeşte cum ar face să-ncurce min 
fetei, ca să poată sări pirlazul legel. oa 

Era în timpul verei. Fata dormia afară pe PriSp-” 
Băetanul pune atunci la cale o dracovenie: 
Se nvăleşte într'o prostire, îşi dă faţa cu cridăi de umere îşi prinde două aripe de giscă și ţinind în mînă o smincică de salcie, trece pe la un miezul: 
nopţei gardul la jidăncuţă : 

— Rifeă... Rifeă,.. 
— Vuus? 

Cum luna bătea pe băetan din spate, il îmbrăca într'o lumină orbitoare.
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— Rifeă,.. din tine se va naşte Mesiea... 

Zice şi îngerul prevestitor piere. 

Nu mai ştiea pe ce lume-i, de bucuriea, gindului 

că din ea se va naşte mîntuitorul neamului pri- 

beag. N'o mai, putut'o' fura somnul în noaptea 

aceea. A doua, zi chiamă pe rabin din tirg, adună 

pe toţi habotnicii de prin împrejurime ca să le 

spue vestea; Cu toţii sait închinat ei, ca lao 

aleasă, a cerului, Unii sait îndoit de adevărul 

spuselor Şai zis că poate să i se fi părut: multe 

1 se năzare buimacului... 

Pentru mai bună încredințare, s'a hotărit că a 

doua noapte să vegheze Ditrinil ca să vadă şiel 

îngerul. 

Nici m o. apucat să ciînte cucoșii întăi şi si vestitorul 

S'arată, măreț şi mlădios. Câlea trufaș, strălucind 

în lumina lunei. 

Ab rămas toate bune, dar acu venia vorba: 

cu cine să facă pe Mesiea? 

Stati înţăles, că a treia noapte şa întrebe fata 

de înger. 

Da închis ochil, nici vorbă; bolborosiu numai 

rugăciuni, gindindu-se la Cel de sus. 

Sarata trimisul: 

— Riteă, din tine se va naşte Mesica e.
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„.— Da cu cine trebue să-l fac? 

— Cu băetanul de-alături. 

— Vei smirl— cun goi? 

— Aşa-i vrerea tatălui. 

Şi ingerul piere pripit. 

Frămîntare mare între aleşii lul D-zeii. Nu putea 
ei da cu gindul ca Mesiea lor, omul atit de dorit, 

aşa de rugat, să feusă dintr'o: nelegiuire. 

— Solomon deuşişderea s'a născut dintr” 0 por- 

nire cu păcat ş'a fost mare. 

Gindul acesta, i-aii împăcat, p pe toti. | 

Cu pompă şi cu daruri bogate, sati dus bătrinil 
credincioşi la flăcăul de-alături, să-l înştiinţeze 
că Dumnezeu lo als de-tată lui Mesiea. 

Ca-i cir, că-i mîr— da la urmă, după multă 
rugare, a primit... ă 

- * 

* 

Se închee cele nouă lun: 
Rabinil din toată lumea, alergă să fie faţa cind 

s'a naşte barbatul mult aşteptat. Se făceaii ru- 
găciuni prin toate sinagogele. Gemeaii împreju: 
rimele de veniţi, că mersăse vestea pin” peste 
nouă mări. Cu toţii, credincioai buni, doritori 
de omul sfint, omul ales care-l va stringe din
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pribegie numai c'un semn din deget. Vor reclădi 

vechea faimă, vor relumina trecuta strălucire. 

Moaşele vele mat cu nume, alergase să-şi dee prinosu 

lor de pricepere. Afară lumea se rugă...» 

Era înţălegerea că, rabinul cel .mai mare, Să 

priviască întăi copilul şapol să-l vadă, pe rind 

toată, sâminţiea neamului bine-cuvintat. 

Poporul făcea înzhinăciuni fără contenire. 

Inflorită, la faţă, moaşa-moaşelor.s'arată în prag 

şi Date din palme voioasă :' 

— Gata... 

| Norojul d busna. Rabinul cel mai mare îşi 

face loc şi întră în casă. o 

Cu toţii tresar de bucurie. 

Dar rabinul se-ntoarce - galbân şi cu privirea 

rătăcită; a putut să dea. numai un gemăt de 

desnidejde şa căzut sârobit la pămînt: Văzuse 

amăgirea. Poporul îngrozit 'păvhleşte-n casă. Acolo 

poznă mare: Mesiea cel dorit ieşise fală.



FIRITISIREA “ȚIGANULUI 

Cra pe timpul culesului viilor: an slotos, se 
rupeait butucit de-atita roadă, şedeaii strugurii , 

de par'că-i butuse. D-zei cu lopata. Romminul, 
Ştii ca Romiînu: chefliii şi cu voe bună. Nui prea 
merg lui treburile ca la lume, dar al vedea 
petrecanie! - 

Unu, face-o masă de bucuriea belşugului; cheamă 
el cimotiile, cunoscuţii mai de pe-aproape și la 
urmă înbie şi pe-un ţigan — om de-al casei. , 

— După ce minincă lumea de se mulţumeşte, vine 
rindu firitisirilor : Inchină unul paharu, ridică altul 
Şi spune . fieşte-care. ce-l ajunge capul. Cu. toţi! 
doriaii gazdei recoltă multă şi cite de pe lume. 
Vine şi rîndu “ţiganului. Ista, fea paharul cu 
evlavie şi ca să-i întreacă pe toţi în urări, începe: 

— Apoi să dea D-zeti ss faci: 

De toată viţa: - 

cofiița ; 
De pe tot cotoru: 

ciubăru ; 

Dintr'o sută de pogoane: un car de poloboace.«» 

——————_—_



CU TRECERE... 

  

Cra întrun revărsat de ziuă. Da ceaţă, că nu 

se putea cunoaşte om cu Om. 

Un popă rătăceşte drumul şi dacă vede că 

Sa-ncurcat, tae şi el deadreptul printrun lan de 

griă. O prubuluit el aşa, car eşi mai răpede la 

luminiş. Feciorii boerești văd de departe pe cine-va 

că le calcă sămănătura, da n'a putut deosibi bine 

anume cinei. 
| ” 

Strigă ei la popă, da ista se face maude, şi-i 

caută, de mers. Unul din paznici dă, să-l ajungă; 

celălalt chiue din urmă: ia 

— Prinăe-l, măi, şi-l adă cobză la vale. 

Feciorul agunje .pe pravoslavnic din urmă, sa 

propie bine, îl împlintă, mîna-n ceafă, se uită la 

dinsul, şi după ce-l vede, ÎL ax dromul, stupind 

într'o parte. 

" — Cine, mă? 

— E1i,. Lasă lă dracu firtate, că-i popă... 

Pa



HOTĂRIRE NESOCOTITĂ 

Era bolnavă de facere; chinuia sărmana de-o 
bună bucată de vreme, sbătindu-se în gura morţsei. 

Supărare în casă, cheltuială, alergătură! Dinsa 
mai multă, pe cea lume, gemea numai din cind 
în cind, 

Barbatul, abătut — că o iubia, tare mult —sta 
zi şi “noapte la căpătăiul ei, bocindu-se de neno- 

Tocirea ce-l căzuse pe cap. 
A chemat popa, cetitui-a moliftele, i-a , făcut 

aghiasmă, dar în zadar, 

Odată, scos din fire de ssirbă, ca nebun, se 
arunci în genunchi lingă patul bolnuvei și prinzin- 
du-şi și timplele în palme pline în fundat, rugiu- 

” du-se cerului să se milostiviască şi să nu- ŞI în- 
toarcă cu totul faţa de la el: 
— Doamne!.. abate răul de la uşa mea... 

Poale ţam greşit! —iurtă-mă ; nu-s vrednic să ridic .
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macar ochii în spre tine. Eu sunt de vină, dar 

iţi figăduesc de-acum să trăiesc curat, departe de 

trupul ei, pentru a înlătura, o altă nenorocire... 

Pemea de şi pe moarte, îl aude şi dă să-l îm- 

pedice : 

— Nu te jura barbate, nu te jura, că de în- 

dreptat moi îndrepta, ei şi mi-i că nu ne-om 

putea ţinea de cuvintul... 

10



RĂZEŞII 

La un petic de moşie 

Un sac de hirtie»: 

„ Rid e Rominiă de toată jivina de pe pămint 
şi picilesc în dreapta şi-n stinga de-n'a rămas 

nici dracu netras pe sfoară, da nici în de el nu 
se cruţă, cind să-ncruntă clăcaşu şi cu răzeși 

apoi să te dai de-oparte şi să-i priveşti. 

Răzeşulu! i-a mers numele că-i circiobaş şi S3ir- 

cit gupoi de-aici, dă, doamne bine: — Ba că bate 
brînza, în ulcior şi-ntinge cu mămăligă pe de lă- 

turi, numai ca s'o amigiască să lunece pe git; 

la o zi mal mare, de să-ndură cu mare ce, să 
scoată brinză cu virful fusului, ca să nu ea mult 
la 0 îmbucături; — nu-i vorbă, ci-că ş'atunci 
i se pare că face risipă și schimb acu în locul
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fusului. Şi de-acolo a ieşit vorba: zgirie-brânză, 

— cînd se pomeneşte de-un om zgîrcit. 

- Gun oii şi c'un colt; de piine, se duce la jude-: 

cată la, Iaşi, vine înapoi şi aduce cu el-fărmă- 

tarile de 'dă la găini. La el udătura-l fudulie, pita 

este ce este... a | | 

Acu, o corjancă — caşa le mai zic răzăşiţelor — 

„ci-că se-ntorcea de la cîmp, aşa mai pe-nserate. 

În drum, avea să treacă printr”'o mirişte. Ca 

să nu-şi spargă papucii prin ţepi, se desculţă. 

Vai de dinsa, cum mergea cu picioarele goale 

prin teşituri. Se zgiriease de-și făcuse picioarele 

una de singe. 

Taman cind să feasă la cîmp curat, O tepuşșă 

îi trece prin talpa piciorului. Schiopătind, văică- 

rîndu-se, lesă din mirişte la Juminş. După ce-și 

scoase ghimpele din picior, se vită lung la el şi 

zice cu mirare: | 

— Mit... văzut'ai poză | . + deeram încălţată, 

îmi spărgeam bunătate de papudi, noi-nouţi !.. . 

. * 

* 

(Pot răzeşu, Ci-că s'a luat cu barda dupi o cioară 

ce furase o perjă din livadă; — 0 alungă el per- 

jeru zi ao varii toati, pin” o ajuns la Prut. Apa
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mare de tot, nu era chip de trecut. De ciudă svirle 

cu barda după dinsa, da, n'o nimereşte. Stă el cu 
ochii duși pe urma ej, pîn” o prăpădeşte din ve- 

dere; — după ce-şi Tea, nădejdea de la perjă, face 
de colo necăjit: 

— Să fie de sufletul lui tată -miu .



VORBE DE CLACĂ 
— 

— Gia la, trufandale ca şi la zile. Caut verde: 

turile să, fie tot mai fragede. Mi se scurg ochii 

după tinerele. Mă rog, mă dau în vînt după pros- 

pătură. Cînd e vorba, însă de vin... poate să fie 

şi mai zechişor, nu mă dati în lături... 

— Drept vorba, ceea. : satul arde şi prostul por- 

neşte-n peţit. Aşa şi tu, bre Ioane : dator vîndut, 

gol pistol şi te primbli cu căciula de-a căţaila : că 

Vodă prin lobodă, — halal!.. 

— Plingă cei ce m'o-nprumutat, ştii! că pam 

să le duc ei grija... |



INDOIALĂ - 
  

Se întilneşte un filosof c'un căligăr. 
Din una-n alta, vin$ vorba şi de Dumnezeil. Fi- 

losofu, prinde-a, îndruga. verzi şi uscate, vrute şi 

nevrute, ca să aducă pe călugăr la cunoştinţă că, 

„Dumnezeii n'a fost de cînd-îi lumea şi pămîntul, 
la stirnit aşa omul, ca şi alte bazaconii... 

Sai sbătut ei mult amîndol. 

Tare la cuvînt; era călugărul, nui vorbă, d'apol 
şi nihilistu dracului era blăstămat de tot, cînd de 

cînd să, răstoarne pe blagoslovit; îl învirtia cu 

graiul aşa ca pe-o păpuşă, mui-mai să-l aducă la 

crezare. Călugărul, ca să nu se dee cu totul în 

stricăciune, dacă se vede bătut, zice: 
— Ştii ce dom'le? — dacă-o fi pe-a dumitale; 

atita. pagubă: după moarte, moi prăpădi şi ei, 
după cum se prăpădesc toate; dar dacă-o fi cum 
zic ei, tare mă tem că. pe ceea lume, unde-oi sta 
eii, n'ail să stai dumneata. .. 

———



„RĂSGINDIRE 

“ Cinâ-il daf, îl fată vaca; 

Cind: n ceri îi moare o vițelule-- 

Seireitul, cînd a, făcut clacă ga văzut atita lă- 

custă de oameni împinzindu-i lanu şi mîntuindu-i 

treaba, cit ai bate din palme, & zis bicuros : 

— Ehei, săracele miini multe, tare-s bune!.. 

Da cînd s'a făcut sară şi-2 întins masă clăca- 

nilor, sta posomorit şi se uita chioriş cum piere 

" udătura,' de parcă sar fi dus pe guri lupului, 

Şatuncă s'a înţors cu ciudă: 

— Dă dracului că nu-s de soi gurile multe... -



PRINSOARE 

Amindoi aveati meşteşug: ţiganul era ferar 

şi romiînul ştia, croitoriea. Se prind ei tovarăşi la 

cîştig şi pornesc prin sate după lucru. Că-şi ziceali 

dinşii: azi lucrează unu, mîne mai Qă norocul și pe 

la, celalalt şi lucrurile se-mprumută. 
- Umblă o săptămîna, închee şi pe-a doua, da nu 
le mergea, de loc, nu ieşa ca din piatră, trăia 

mai mult din căpătat. Ii mai minase păcatul şi prin 
nişte părţă sărăcăcioase, de nici de pomană nu le 

mai da nimeni. 

— Noi de-am avea pentru gurile noastre, că 
Suntem săraci de tot; a ma! bătut astă-vară grin- 
dina și ceea, rouă de piine ce-o mai aveam, așa 
că numai ne uităm şi not în sus, 

De dou zile nu luase nimic în gură, li se li- 
pise măruntaele de coaste de-amînca,
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Intr'un amurg, ajung tovarăşii noştri la mar- 

ginea, unui sat. Cind să treaca poarta ţarnei, zăresc 

în niște tufe de: boji, o scroafă ce da lapte pur- 

ceilor. . a 

— Aoleii... am prins norocu de coadă. Pune 

mina, romiînico, pe-un godac, că ei deschid foile. 

Cela se răpede, prinde picioarele de dinapoj, un 

tăvălucel de ceia cu francu-n nas şi-i dă drumu 

în foile ţiganului. 

rec de ceea, parte a satului, ca să, se înstrăi- 

neze mai mult de scroafă şi poposesc la o căsuţă 

unăe-a văzut ei lumină. a 

— Ia nişte drumeţi; din tot meştegugul nostru, 

ne-am ales c'un purcel: dacă nu vii cu stinghe- 

rială, lăsaţi-ne să-l frigem aică ..+ 

— Cum nu; oamenii buni se-mpacă, ştiu că 

maveţi s'aţiţati focu în capul mei. 

Pace rominu ciocotit; şi opăreşte purcelu, că 

SH feo de păr. 

_— Nu-l mat jumuli atita, mă! creştine, că Tă- 

mine numai oleacă: pal ce vedea în ochi. Să 

frige el şaşa cu păr. 

După ce-l cenălţueşte cela gospodăreşte, îl fringe 

de şale, îl întinde într'o tavă şi-l dă in cuptor. | 

Li lăsa gura apă, cind & prins purcelul a sfirii.



— 154 — 

Ţiganu tot cel malşiret, se gindeşte cun ar pu: 

tea-o face să-i rime numul lui purcelul: 

— Cu mincarea asta, ia numai avem să ne ză- 

morim amîndol. Dacă-ar fi pentru unu, mai calea- 

valea, dar aşa, numai foame stricată. Ştii ce-am 

chitit ei? ) | 

— Stii, dacă mi-i spune... 

— Să ne culcăm amîndot şi să visăm. A cul 
o fi visul mal mindru, acela să aibi parte de 

friptură. | 

— Rămiie cum zici tu, atunci. 

Cit de foame, cit de ostenială, da, ţiganul adoarme 

dus. Rominu aşteaptă de să mai prăjeşte pur- 
celu oleacă şi-l trage prin măsele. Cind a văzut - 

că ţiganul are de gînd să se treziască, prinde şi 

el u se face că sforăe, ca, toță adormiţii. 

— Romînico, „ei rominico. 

— Aaaa. 

Şi cască şi “să întinde — ca după somn. 

—  Scoală, cam visată. 

— Ce-ai visat? 

— Părea, adecă ce părea, că chiar se făcea: 0 
scară, numai de aur. Cun capiit se sprijinia în uşa 
bordeiulul meii şi cu celălalt în torţile cerului. 

— Auzi tu minunăţie?!. mtţţ...
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— a venit îngerul cel mat mare, Gavrilă, şi-a - 

zis că, mă pofteşte Dumnezeii la masă. Eu nu 

zic ba, dacă mă pofteşte de ce să nui fac hatiru. 

Şi mă, sul pe scară, în sus, m'abure de torii şi 

dat în podu cerului. Cînd colo, ce să-mi vadă 

ochii: o masă, ce masă, praznic împărătesc! In 

capăt sta Dumnezei şi cu Dumnezăoaica; gapol 

în sir, toţi sfinţii. Pe mine m'a pus între Milos- 

tiv, şintre piranda ui. Cum am mai mincat, 

măi rominico !.. Da tu ce ai visat? 

__ Bă tot cel urgisit;: Să făcuse par'că scară 

- ceea, de care spui şi tu. | 

— A, şi?.. | | 

— Mă sul în ceriii, da cînd să mă pun şi ei: 

la masă, numai erail locuri. 

— Cu mare ce-am încăput şi ei, mai văzut . 

ce furnicar?. . 

__ Guam nu, mă mir cum nu te-a înăduşit, şă- 

deal ca în cutie, te-am zărit ei... Dumnezeii mă 

jea, de-o parte şi zice să mă-ntore pe pămint şi să 

minine şi ei; măcar purcelu. Ce era să fac, m'am 

“mulţumit şi cu atita, bodaproste . .. 

— Şi Pai mincat tot? 

_ De-ar fi mal fost încă unul!.. 

————————



VORBE DE CLACĂ - 

"Daţi trupul la treabă măi Icane, nu umbla 

aşu frunza, frăsinelului, citu-i ziulica de mare; dă 
din milini, dacă, vrei să-ţi dee şi D-zeii. 04 dă, de 
mincat îl găsi tu acolo un codru de piine la un 

creştin, —că nu moare nimeni de foame, — da 

are să te stringă perceptorul cu uşa ş'al să strigi: 

ieșită morţi, să intru ei. Ia gîndeşte-te oleacă: cu 

ce-ai să-ţi plăteşti dările ?.. 

— Cun chiuit; la, deal şi altu la vale. 

— Ride lumea, creştinule... 

— Ce-am avut şi ce-am pierduti... azi aich, 
miine în Focşani... | 

— Măi, are să te bată la darabanăl.. 
— Da, vorbă să fie!.. Ce si-mi lee ? —roatele 

de saniea, care n'o am, ori năravul?,,. 

 



PICALĂ ŞI TÎNDALĂ | 

— 

Văindali duce vițica la tirg. Cum s'a nimerit, 

în iarmarocul vitelor era şi Picală : 

— Bun ajuns cumătre. 

— Bine te-am găsit. 

— De vinzare ţapul? 

— Ce ţap, măl ciacîrule, jea sama ce > grăeşti, 

nu-mi huli marfa. . 

— No lua şi tu în nume de răă, mai iartă, 

că nui văzusem ţiţele. 

— Po, deschide ochil. 

— Fă, da, ce-ai cere tu pe căpriţa asta ? 

_— Da nu vezi căi viţică, ce tot trăncăneşti 

de pe dealuri? 

— Eşti fermecat, orl nu te-ai hodinit bine astă 

noapte ? 

— Da ce? 

— Apoi nu vezi, măi, că-i capră?
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— Fă-ţi cruce şi zi: doamne fereşte, că nuţii 

bine... 

— ea sama la vită şi zi dacă nu eşti stri: 

cat, oră sărit, 

— Nevasta, mi-a dat să vind viţica, nu' capra. 

— 'Freaba el ce ţi-a dat, dar tu al adus capra- 

— Mai, mare minune !. . 

— Uvte şi tu: Are patru picioare? 

— Le are. 

— Are coadă? 

— Cum nu. 

— Minîncă fin? - 
— Mai încape vorbă? 

— Se gidilă sub coadă? 

— Se gîdilă, 

_— Apol ce mat stat la gînduri ? Intreabă şi de 

lume, dacă nu te dumerești singur. 

Tocmai trecea pe-acolo Pepelea; Picală-i face 

din ochi de departe: 

—— Ei, da ce-atita sfat în jurul unui cuibar 

de rio? | 

— Şi tu măi frate cu ponosul? 
— Eşti la vre-o pădure, bre Tindală, de-ai prins 

a creşte lezi de vinzare ? 

— Măi, uitaţi-va bine, că-l viţică
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„— Poate-a stat în ocol cu vacile, da noi vedem 

că-i capră... | 

. Ceia prind a-l lua tot în răspăr. 

— După cît judec ei, se vede lucrul cam adus 

riioasa, în locul viţicăl. 

— Acu mai vii de-acasă... | | 

_2— Atunci, măi cumătre Picală, îţi vînd vitica 

drept capră. 

Sati ajuns uşor din pret. . 

Cind acasă, femeea .Iui Tindală de cît să tur- 

" beze: Ni | 

„— Batărte-ar Dumnezeii, tănăule, că răi te-o 

mal amăgit Picală. Du-te mangositule şi adi vi: 

țica, că alt-fel pat să ai zi bună cu mine- 

Ba căi sucită, ba căi învirtită... | 

— 'Te trag pe sfoară şi copiii. Pretutindeni 

ţi-a mers buhul de prost. Ai să prinzi la minte, 

tontule, cînd a prinde părul rădăcină-n palmă. 

_— Las nevastă, cam să dai ei cu crucea 

peste dinsul, ți-aduc ei juncuţa, nu purta grijă. 

Pica vede de departe pe Tindală și pricepe 

rostul venirel lul. Da el avea un epure crescut 

de mititel în casă. S'apucă în grabi şi-i leagă la 

bot un ibricel şi-n ibric pune ciţi-va gologant. Cinc
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intră Tindală, găseşte pa Picală mustruluindu-și 

sălbătăciunea : 

— Aşa, brava epuraş; apuşoară mi-al adus, 

surcelile le-at strins de la trunchiii, halal; acu, 

ia, suflă aici în tinicheluța asta oleacă de părăluţe, 

ştii aşa ca, de-un chofuşor.. . 

Şi el prinde-a stringe de nas pe epure ga scu- 

tura pitacii, ca să sune. Tindală rămăsese prostit 

lingă uşă, 

— Bun, să trăești... EI, d'apoi nu te zărisem 

mă! dragt cumâtre, co mal veste? 

Cela, abea o putut îngăima, de minunat, cică 

lelile nevesti-sa.: 

— Ei n'aş mal bărăni atita, d'apol dacă ca mă 

scoate din casă, nu alta... 

— Acu să lăsim tocmiala noastră, c'aceea-l un 

feuc; dar ui'to ce gind am pus: Tu-mi eşti drag 

şi-ncă gi-o leacă do rubedenie, — vrad, mii, să to 

câphtuesc: Tea cu tine comoara asta a mea şi 

ține:o un răstimp, pin” te-l imboziţi, po urmă mt) 

daco tu... 

Zis și facut, 

— Da cinda A săi trimiţi undeva, dă so 

vârguță dinapol, ca să umbla mal iutitor. 

Tindili ducra cpurelen sin, rizind singur ue 

.
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isprava lu neașteptată, Cind să intre pe uşă, nu 

dă râgaz novestel să vorbească şi-o ica înainte: 

— Epuraş, asta stâpina tu, s'o ciusteșt! Acu, 

deocamdată, du-te iutisor şi adi-l puţină apă rece. 

Cind sa-I dee drumul, în mar crocşte $'o vargă 

din urma, Epurele:și ica tălpăşiţa și la zare, 

Nevasta lar la barbate 

— Ucigăctesar toaca netotule, că multă ninte-ţi 

mal trebue, Uşor te mal pune la mină Picată, 

pai en esti! Inapol ticălosule şi adă-ml viţica, 

că altetelin ta opăresz, 

So-utoare: 'Pindală cam rusinat, 

Picală Va zirit iar de departe: 

=. Cu murea celuia, nu-l chip de pus în plug 

trebue să fac felul. 

lut și degeaba faze planul : 

lea un tine crivlut sil leasti imprejur pitulul 

povestisr. Cint să Intra “Pin lată, prin se pâsti 

câtre insa 

_ Da ce mule am st rabi ee Cretu ci 

pate be care Îucru cipâtiul ul idee 

Pune mint pi cani “i bi zi li ti fre 

eta Pata lite a căt ate apoape 
. . . .? ..* .... 

ară a pepe 
Di 

ra tt 
ţ:
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timp își iea trişca, de pe coardă. şi se apropie lingă 

trupul nevesti-sa care zăcea în sînge: 

— Să te invit de-acu, că mi-a trecut miîniea, 

Cine te împingea şi pe tine să mi te pui de îm- 

potrivă? Cuminţegte-te odată, dacă ţiă să scapi 

de osîndă: | | 

'Tindală încremenise în prag. 

Picală prinde-a zice de jale. Cu cit se întăria, 

cîntecul, cu atita nevastă-sa, care zăcea în singe, 

începe a se mişca. La urmă se ridica într'o mină 

şi oftînd Gin adinc, deschide ochii buimacă: 

_— Grei am dormit..: 

Greul era, să fie o veşnicie, dacă nu cîntam din 

trişcă ca să te trezesc. 

— Mare minune!.. -. 

Face Tindală de. la uşă. 

— Aha... cumâătru,—da ce vint? 

— Cu viţica, ceea, îmi scoate femeea, peri alti. 

— Mâi, n'ață trişca şi du-te de-i dă oleacă de-n: 

văţătură, ca, să-ţi mal ridici năduful de pe suflet. 

— Mult bine mi-ai face! 

— Că tot bine fac ei în lume... 

Cind a dat 'ochi cu nevasta, amandea la gitul 

că şi-i tae beregata. A cîntat el pe urmă din 

trişcă şi de jale şi de bucurie, da de-nvieat pace.
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Se-ntgarce la Picală. Cela dacă-l vede, zice în 

“ gind: „Las că te-ol poteovi eii!. . „“ Şi unde prinde 

a se boci şa se china: „Păcatele mele, că la 

grea belea am picat. Impărăţie îmi trebue a- 

cum la bâtrineţă? Of!.. friptă mi-i inima, de 

necaz! Unde mai am ei atragere pentru mărire!.. 

Grea pacoste a fost st mai cadă asupra capului 

meă!.. Ei, de-aş găsi eii unul să ineargă la, scaun 

_să se facă împărat în locul meiă, cu :mare mulţu- 

mire Paş trimite! ..“ 

Da 'Tindală tuşeşte la uşă. 

— Ha?.. | 

Şi Picală 'se-ntoarce iute: 

— Tot cumătru... Dar ce-mi poţă fi tu de 

folos, că te ştii greoiii şi nedoritor de stiălucire... 

— Ori cum, da un bineia vreme de nevoe tot fac... 

— Sfint să-ţi fie numele împărate::. 

— Blagoslovenie robilor... 

__“Taca, viri-te ici în ţuhalul ista, că ei te voiil 

duce lu stăpînire. .. 

— are să-ţi fie degeaba, 

Infundă pe cumâtru-su Ja strimtoare şi se duce 

del dă întrun ghiol. 
| 

S'aşa o scăpat lumea de-un bleg, iar Picală a 
» 

pus mina pe stmînţă de vită...



VORBE DE CLACĂ | 

— Pai ţigane, de ce eşti negru? 
*» — Pentru caşa a fost tata... 

— Poi maică-ta-i balae! 

— Ce fo'os de cuibar rholdovean, “dacă sămă- 

nătura-i .de modoran... 

— Eî, da tu rămil de tot ţigan? 

— Numai cînd lipseşte tata, de-acasă, atunci îi 

ţin ei locul. 

— Dă cum ţiam spus, nu te scumpi pentrun 
frane; inplineşte hirtiuţa, ş'a dumitale să fie junca. 

Nu de alta, da peste-un an... nici n'am să 
te-aud cu preţul ista... 

— Mâipuradeule, toţi sunteţi țigani cei de-acasă ? 

— Numai tata şi cu mama nu-s romiîni, da-ri- 

colo... toţi-s ţigani.:



OMUL ŞI LEUL 

I 

Cra sărbătorire mare lu curtea leului. Supnşii 

falnicului împărat, își părăsise as unzătorile ră- 

corite ale codrului şi venise în cirduri, s'aducă 

prinos de ascultare stăpinului fâră samăn. 

Vizuniea îşi deschidea, intrarea în coasta unel po- 

ene încăpătoare. — Limpezişul se pestriţase de 

înghesuirea fiarelor spăsite. | 

Invăluindu-și coma bogată în mersul seii min 

âru, leul — inconjurat de sfetnicii lui — îşi făcea 

Joc printre jigănii, rinjind mulţumitor. Semeţul 

împârat îşi purta, privirea lui aprinsă peste apa 

înfiorată a supușilor, îmlădiindu-si plinul trupului 

și desmerdindu- ŞI şalele cu smocul aurit al cozei 

lui aduse pe spate. 

La mijlocul poenei s'oprezte și sprijinindu- se
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în labele de dinainte, roteşte. ochii îngimfat, Mor” 

năind vorbă, către sfetnici : 

_—— Cine dintre vietăţile pămîntului, m'ar putea 

întrece pe mine din putere !.. 

Musteţile îi tremuraii de rînjirea lui biruitoare, 

Ursul şi Mistreţul slugarnici pleacă capul în 

pămînt, şi îngînă cu linguşire: | - 

_— Nu e vietate pe pămint, mai temută de cit 

tine, stăpine. | | 

Lupul însă mâi umblat, s'apropie şi zice jienitor': 

_— Bu cunose un dobitoc mal tare, luminate... 

— Care? 

Face leul îndirjit. 

— Omul... | 

— Să se?arăte la iveală. 

Uulă turbatul împărat, arătîndu-și colții şi res- 

firină cirligele ghiarelor lui agere. 

— Nu aid. 

— Şi de 'ce nu se găseşte printre sărbătoritoril 

mei ? 

— Pentru că se ţine mai de ispravă de cit 

slăvirea ta. . 

Rănit în suflet, leul a:gemut amar, întorcindu- 

se cu rugare câtre lup:
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— Adă-mi şi mie un om aici în codru, vrai 

să-l văd, vraii s% mă încerc din putere cu el. 

_— 'Pe voii asculta, mărite. | 

Leul îşi împrăştie- supușii, oprind lingă diînsul 

pe cei doi sfetnici plecaţi. | 
. 

Intilneşte lupul pe om şi-i spune de cele petre- 

cute la curtea leului. — Omul sa prinde că va 

merge la împăratul fiarelor, ca să se măsoare cu 

el, dar cere răgaz de pregătire. 

„-— ii în voe să faci ce vral. 

Atunci el umple 0 desagă cu bocne şo pune 

pe după gitul Inpului, ca să i-o ducă pînă în 

codru. Amestecă o mină de nuci, cu noduri de 

prund şi le pune în sin. lea apoi un topor, un 

cuţit, o bucată de cîrnaţ, şun capăt de curmeiit, 

îndemnindu-și tovarășul la drum. 

Cind să treacă peste-o punte ce li era în cale, 

omul apucă pe lup de coadă şi-l rostogoleşte în 

valuri. Afundat de greutatea desagilor, jiganie s'a 

prăpâdit în înghiţirea apel lacome. 

Omul pătrunde singur în răcoarea, pădurei 

îndreptindu-se în spre vizaniea împăratului sălbă- 

tăciunilor. 
| 

Cind Va văzut leul, a rimas uimit:
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— Cine, eşti tu necunoscute? 

— Omul. 

In vremea asta viră mîna în sin cu nepăsare 

şi luînd o nucă o strică între dinţi neluator în 

samă. — Leul îl cîntărea din ochi, făcînd rotocoale 

în juru luj. 

— Şi ce minînci tu ? 

o — Nuci... 

— Dă-mi şi mie. 
Omul îl svirle o sburătură de prund. Leul 0 

iea în gură şi strîngiînd'o între fălci cu scrișnire, - 

- abea o poate sfarma. 

— Grea ţi hrana, omule. 

— Ba zi mai bine că eşti tu slab în măsele ; 

pentru mine nucile îs flvare la ureche, ubte cum 

plesnesc de lesne. 

Prin leit a trecut un for de îngrozire. Sfetni: 

cii uimiţă schimbau feţe. — Omul strica la nuci 

întruna, aruncînd leului noduri de prund. . 

— Nu-i vorbă, miînînc şi bucate mai molcuţe, 

ca, să-mi întăresc gura. | 

„Şi atuncă omul mușcă din cîrnaţ. 

— Lasă-mi şi mie de-o gustare! 

Leul s'a lins pe bot de bunătatea mîncărei. 

— Dacă te hrâneşti mult din felul acesta de
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bucate, ţi ss întăresc faleile de poţă sfarma şi 

pietre. | ” 

— Şi din ce faci tu minunăţiea asta ? 

— Din cela de colo. 

Şi omul arată tăinuitor în spre Mistreţ.. 

— Hai să-l faceni atunci tot mincare. 

— Nu ne lasă ursul. . 

— Ei, cînd poruncesc ei... 

— Na, curmeiul şi mai bine leagă-l. 

Impăratul ferecă sfetnicul sănătos şi s'aruncă 

asupra Mistreţului de-l întinde la pămînt. Omul 

“după ce înjunghe porcul, cere un copac de foc. — 

Cela, îi arată un stejar abătut de vijălie. 

— Stăpin al fiarelor, ducă” te ţii puternic, des- 

fA-mi cu ghiarele tale trunchiul acesta slhbânog. 

Leul se învirteşte, sgirie coaja cu căngile, dar 

nu era chip nici să-l aschieze. 

Omul îl âă în laturi cu milă: 

— Neputincios ce eşti, lasă-mi pe mine să-l 

dihoc cu unghiea mea. 

Opintind toporul de cîte-va orl, face o crăpitu: 

ră largă in ştejar. Pe cînd ascuţişul era pătruns 

în lemn, omul zice leului. 

_ Vira laba ta în brasda trunchiului și trage 

în laturi, ca să desfucem copacul mai răpede.
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Cind şa afundat talpa în crăpătură, omul scoate 

pana toporului şi brasda, stringindu-se îmbucă laba. 

— Săriţă sfetnicilor cam dat în capcană. 

Ursul mornăea în legăturile lui, iar Mistreţul : 

zăcea în singe. . 

— Pe sfetnici ţi i-ai mintuit singur. 

— Undei Lupul? . 

— Pe-acela Pam înecat ei. 

— A păcitosul de mine, cum m'am lasat 

vindut... 

Omul se pune pe trunchi şi netezindu-şi toporul 

face cu răutate: 

— Ce zică, tot tu eşti cel mai puternic dintre 

vieţuitoare? . 

— Ori fi ei mai tare între fiarele codrului, dar 

stăpînul pămîntului eşti tu omule, căci iscusinţa 

e cea mai de neîngenunchiat voinicie...: 

II 

Pe-atuncă buna înţălegere şi obşteasca, împăcare 

domniaii în lume. Ura şi zavistiva nu se răspîndise 

încă printre însufleţite. Era numai dragoste şi 

orînduială în toate: 

După ce-a scapat omul pe leii de la ştrimtoare, 

aă luat?o amindoi aşa prin pădure. .
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— Mai să-mi porţă pică de ceea ce ţi-am făcut. 

— Woinicil să luptă, dar nu se pizmuesc. 

Omul înmărmurit de mîndriea fiarei s'opreşte 

şi graeşte cu înflăcărare: 

— Măreaţă făptură, mai eşti tu,leule: ai coama 

mai bogată de cit a celui mai ales harmasar; 

trupul ţii sprinten ca al unei fete mark; picioarele 

ți-s sănătoase de să calci o lume; ai gură tare, 

de sfarmi cremenea— pacat mumai că ţi-i botul ca 

de miţă... 
” 

Amar Pa jienit pe leii vorbele din urmă. Mihnit 

piînă-n suflet, zice: 
| 

_— Otrăvită armă e limba omului. Nică arsura 

flacărei şi nici ascuţişul cuţitului, nu rănesc, nu 

dor ma mult, de cit buba făcută de-o vorbă rea. 

Ah grei mul lovit! — Ridică toporul şi îm- 

plintă-l în ceafa mea, da isbește tare, colea înde- 

sat, te 108... 

— Da un' se pomeneşte, crezi caş face eii un 

aşa pacat? 

_— Fac ei altul mal mare dacă nu m'asculţi — 

da, că alt-felii te rup... 

Infricoșat, omul, îngroapă toporul în grumazul 

leului. 

— Du-te— zice el singerind — aa la anul po vre:
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mea aceasta să te întilnesc iar aici, că alt-feliii 

vînzolese lumea val-virtej pînă te găsesc, şatunci 

vai de zilele tale. | 

S'aii despărţit trişti cel doi împărați. 

* * 
* 

Cind s'a înplinit vadeaua se întilneşte omul cu 

„leul, după cum le fusăse înţălegerea. 

— Bine-ai venit stăpine. 

Bine te-am găsit impărat al fiarelor. 

— Pune mina, după cap, de vezi rana. 

Bijbie omul, dar nu găseşte de cât o scrijilitură, 

de care se luase sganca. 

— Ai dat peste ce-va? 

„_— Nu simt decit o urmă uşoară, aproape ştearsă. 

— Nu se mai cunoaşte buba? 

— De loc. 

— Vezi, rana de topor a trecut, dar buba 

din sufletul mei tot mă sapă, nu vrea să se 

închidă. Vorbele tale otrăvite lărgese rana, şi 

durerea lor nu se tămădue. De azi înainte rupem 

prieteşugul. Nu te sfăşii, pentru c'ar fi mişelnic, 

dar pace între. noi nu va mai fi. Dușmănie și 

ură îți va purta tot supusul mei, toată suflarea
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părtire, ascultă un sfat: 
codrului. — Şacu la, des 

1 vorbelor răută- 
Infrinează-ţi limba, căci veninu 

cioase e mușcătură de viperă. . « 

De.atunci buna înţălegere şi obşteasca î 

ai pierit dintre om şi celelalte dobitoace din lume. 

mpăcare 
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Hotarire nesocotită , , . . . . . . ... .. .. . 
Răzeşii . . . . . ... . .... ... 1. ... .... 
Vorbe de clacă , ... . . .... ...... . . 
Indoială .... . . . .. .. .. .. ... 
Râsgindire . . . . . ....... tc... . 
Prinsoaro . . . .... . ..  ... . 
Vorbe de claca , .. . . 1... . .. .. 
Picală şi Tindala . . . . . . ... . . .. ... 
Vorbe de clacă . . . ... cc... . ..... .. 
Omul şi leul ... .. .... Î. . ... 
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