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„Precuvintare, 

  

În fine public şi si acest volum de poveşti poporale romi: 

nesci! Ele au fost adunate în anul 1855 şi 1856 încă ca stu- 

dinte gimnasial. În anul 1858 şi 1859, cînd petreceam la studii 

mai nalte în Vieana, le-am fost redactat pentru tipariii. Voiam 

să le public atuncia, dară.... ai remas., În anul 1869 şi 1870 

le-am prescris din noi, tot cu scopul ca să le tipăresc, dară... 

si atuncia n'am izbutit. “În anul curent, 1886, le-am supus din 

noi unei reviziuni, şi acuma le dai în lumea largă, mai ales 

acelora, de la carii sînt culese. Aș fi prea mulţămit, dacă aş fi su- 

prins în ele modul cugetării şi al espresiunii poporului! Cel puţin 

eu. 'mi-am dat toată silinţa şi, de-or află unii alţii cam păcătuit 

în această privinţă, îi rog ca să m ierte, că nime nui fără 

de păcate! . 

Aş fi dorit să pun în fruntea acestor poveşti un tratat asu- 

pra acestui gen de poezie poporală la Romiîni, dară...... multe 

cause m'aii făcut să renunţ la realisarea acestei dorinţi. Poate că 

încă nici n'a sosit timpul pentru aceasta, nefiind încă publicate 

toate poveştile poporale, adecă acelea, cari merită într'adever acest 

nume, pentrucă multe cari trec sub acest nume, nu's poveşti ade- 

vărate, ci numai nisce porogănii, precum le numesce poporul, 

sai anecdote precum li gic alţii. De acestea se află multe şi în 

volumul nostru, în partea din urmă a lui. 'Tot aici am adaus si 

cîteva credinţi poporale şi nisce şimilituri, de asemenea culese - 

tot din popor... La popor, toamna, cînd se .desfac păpuşoii, sau 

iearna pe la şădători, ori chiar şi fără de şedători cînd scar- 

mână pene sau lină în casă, se spun mai înţiiii poveşti şi 

porogănii, ear” mai pe urmă, cînd vine „somnionul* pe la



şi vioiciunea, lucrătorilor începe a scădă: spre a ţină pe 
ță deştepţi şi cu luare a minte, se încep şimiliturile. Ele aduc 

mult haz atît prin jocul asămenărilor cît şi prin încercările gici- 
torilor de a le deslegă. Şi aşă cu risul se alungă somnul şi se 
sporesce şi lucrul!  Pentrucă la ocasiunile amintite poveştile şi 
porogăniile sînt nedespărţite de şimilituri, de aceea am credut că 
n'oiii greşi, dacă oiit pune în cărticica aceasta, şi cîteva şimilituri 
poporale la urmă, ca să fie o carte deplin poporală şi să oglin- 
dească o părticică din vieața şi petrecerile spiretuale ale poporului. 

La culegerea acestor poveşti în anul 1855 şi 1856 'mi-au 
fost mînă de ajutoriti frate-mieui,  Niculaiti Sbiera, de faţă paroh în Botoşana, şi răposatul Purfiviii. Popescul din Ciudeiii, pe atuncia studenţi gimnasiali ca și mine. Acestora li rostesc aice sincera mea mulţămită, şi recunoscinţă. 

Poveştile din volumul acesta sinţ culese numai din Horod- nicul de jos, locul mieii natal, şi din satele Ciudeiu, Cireş şi “Opăiţeni. Ele însă nu sînt proprie unui sat, mai cu samă acelea, ce sînt poveşti adevărate, ci sint, mai mult sai mai putin, comune la toate. În poveşti, numai intîmplările de frunte sînt stătornice, ear” descrierea lor atârnă de la gradul mai mare san mai mic de cunoscinţi şi de fantasie a] povestitoriului. Aceasta se vede mai ales atuncia, cînd diferiţi înşi spun aceeaş poveste. [La unii audi persoanele şi întimplările descrise mai 
colori mai vii decât la alţii. 

  

pe larg şi zugrăvite cu 

În poveştile şi porogăniile de faţă, persoanele şi îutîmplările sînt totdeauna aceleaş precum le spuneă povestitoriul, dar deseri- erea lor n'a putut r&mînă tot aceeaş, una, pentrucă pe timpul cînd s'a cules încă nu eră vorba de stenografie pe la noi, şi alta, pentrucă, atuncia am căutat să reproduc numaj esînţa lucrului, nu şi forma, schimbătoare în care "mi se înfăţişă de diferiţii povesti- tori. Poveştile şi porogâniile maii, ca, poeziile sau ca şimiliturile, - formule stabile în dicţiune !. 
Cind culegeam poveştile, povestitoriul "mi respective noi, notam după dinsul ca să, nu ni cuvintele şi dicerile poporale. Oarecari neconsedi 

le spuneă, şi eu, 
scapă din minte 

nţi în espresiuni,



V 

precum: timp şi vreme, di şi ditiă, vizeteii şi mînaş, heleşteti Şi m 

pescuină, va şi a, ş. a., nu sînt înnoituri, ci variante poporald* 
„Au“ din timpul trecut compus se rostesce în gura poporului 

foarte adesa ori „0“; aice însă am întrebuințat pretutindene numai 

„aii.*. Pronunţa poporală a fost respectată cît cu putinţă şi chiar 

reprodusă aici. Din această causă se şi află multe neconsecinţi în scri- 

sul cuvintelor, pentrucă. şi pronunţa lor nu'i la toate stătornică. 

Rog pe cei ce vor citi cartea aceasta, să binevoiească a primi 

şi a judică toate bucăţile din ea cu acea inimă, bună cu care au 

fost culese şi publicate! | 

Cernăuţ în August 1886. 

Dr. |. al lui G. Sbiera.
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Pepelea. 

Eră odată un om, şi aveă trei ficiorr. Cum se numtă cei dot mai 
mari nu sciă, dar” cel mar mic se chiemă Pepelea, alţii îi diceă Păcală, 

EI se purtă cu fraţii să! tot pe dos şi nu mai făceă nimică ca oamenir; 

pentru aceea îl și țineă toți de prost. 

Întro qi eată că li muri tatăl lor şi li- lăsă numar un bour. După 

ce M-au făcut comînda cum se cade, ai dat să împărţească bourul acela. 

Dar cum să poată ei aceasta? Un bour cum să/l împărțească ei în trei 

părți fără de al tără? Au început a se certă. Unul diceă că "i se cu- 

vine numai lui bourul, pentrucă el a griji; mar mult de dînsul; altul 

ba, ca să fie al lui, pentrucă el ati căutat mai mult de tată-său cînd au 
fost bolnav; al treile ba nu, ca să fie al lui, pentrucă el a grijit pentru 

gospodărie mai mult; şi aşă nu se puteă învoi nicrdecit. | 
Sfătuindu-se şi încolo și încoace cum să împărţească bourul, ai 

dis mai pe urmă unul: „Sciţi frații miel cevă? Ei socot să ni facera fie- 

carele cîte un ocol, şi după aceea să dăm bourului drumul, şi într'al 

cărui ocol se va băgă, al aceluia să fie !“ 

Cu acest sfat s'au învoit tustrel, şi aşă aii început fiecarele să facă 

cîte un ocol. Cei doi frați mai cuminţi "Şi-au făcut nisce ocoale frumoase 

de răslogi, şi le-a împlut de fîn şi pe din lăuntru şi pe din afară; dară 

Pepelea ai rădicat un ocolaş numar de frundiș și n'a. mai pus nimică 

înti'însul. 
Cînd aii dat bourului drumul între ocoale, a mirosit numai tînul 

de la, ocoalele celor cuminţi, şi s'au dus după aceea de aii întrat în 

ocolul lui Pepelea şi au prins a roade la frunde. | 

Aşadară au rămas lu! Pepelea bourul, şi ceralalți fraţi m'aveă nico 

gură pentru aceasta, căci aşă li fusese învoeala. 
Pepelea aveă ami bourul, dar” nu sciă ce să înceapă cu dînsul. 

El de mic îmblă numai lela încolo şi mcoace: de lucru greit nu se prea 

apucă; de gospodărie nu căută nicrodată, şi nici nu plăceă lux aceasta. 

Nesciind el aşadară cum să lucrede cu bourul, 'şi-aii propus ca să] vîndă. 

Înt”o di de tîrg s'au pornit la drum, şi mergînd ami cit au mers, eată 

că au întălnit un om venind dela tîrg, şi dîndur bună calea, 7-a în- 

trebat: „M& rog, bade, da cum se vînd boi ea al mreii în tîrg?“ 

! 1
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„Dă, tot s'ar vinde“, îti răspunse omul în batjocură, „dacă v-ar 
rumpe coarnele.“ 

Pepelea "r-ai mulțămit şi sau apucat de au rupt bourului coarnele, 
şi mai ducîndu-se o bucată, s'aii întălnit cu alt om. Și pe acesta “l-ai 
întrebat: „Bade! da vîndu-se bor ca al mire în tîrg ?4 

„Tot al luă bani buni pe dînsul“, îr dise omul în glumă, „dacă 
mar ave urechy!“ , 

Pepelea sai apucat de -aii tărat şi urechile. Şi mergînd mar de- 
parte ai întălnit pe alt om, şi earăş “l-au întrebat, ori de se plătese boy 
ca al lui în tîrg? Omul au răspuns: „Dă! tot sar plăti cum s'ar plăti 
dacă mar av& coadă!“ 

Pepelea "I-au tărat și coada, şi călătorind max departe au dat peste 
alt om şi "l-ai întrebat: „Bădişorule! da se vînd bor ca al rmreii în târg 24 

„Tot Sar trece“, în răspunse omul, „numai are prea mari ochr!“ 
Pepelea au luat şi X-a scos şi ochir. Mar ducîndu-se o bucată de 

loc, sau întălnit carăş cu un om. Şi pe acesta “l-au întrebat tot aşă, 
şi el "rai răspuns, că, boir cer cu trei picroare se plătese mar bine. 

Pepelea n'a aşteptat multe şi fiind că şi îns&rase acuma, aă tras 
într'o pădure subt o hașcă 1) foarte naltă şi groasă, şi ai tărat bourulur 
şi un piclor. Bourul nu ai mai putut ține acum pe pictoare Şi au 
picat jos. Pepelea "l-ai legat de haşea aceea, pînă mîne demineaţă şi apor 
avea să meargă may departe la tîrg cu dîusul.  Şedînd aice ami pînă 
spre miedul nopţii, eată că sau pornit o fartună grozavă, un vînt ca 
acela că'ți păreă că se răstoarnă toată pădurea. 'Toţi copacir 
a se clătină şi haşea aceea a scâkţii. 

) 

ai început 
Atunera au sărit Pepelea care aţi- pise puţin, drept în picioare, căcr lur îi se păreă că haşca!l întreabă, ori de "i de vîndut bourul, Şi! răspunse: „Da, "mi"! de vinduţ Haşea .earăş mal face scîrţ, scarț! Lur “Pepelea "i sai părut că] întreabă ce cere, şi răspunse: „ui cer o sută de ler! Haşca may scârțiesce. EI au socotit că dice căi prea mult, dar nu vri să lese nimică.  Haşea mar scîrți- esce. Lui Pepelea i se părea că dă optdeci de lex. „Ex bine!“ îi răs- punse el cam socotindu-se puţin, pfie şi optdeci de ler! Dar cînd mi” dă paralele ?* | 

Haşca, clătinată de vînt, may face earăş scârţ, scarț ! 
"„Pînă Marţi să te aştept eu?* în dise Pepelea, „bine! dară să sei! că eii de bună samă oră veni Marţi ; 

că apol nu ne-om prea învoi.“ 
După aceasta au luat Pepelea şi s'au dus a casă, ear” bour lăsat legat acolo. A casă "l-ai înt 

EI i-ai răspuns: „L-am vîndut !% 

ul "l-ai 
rebat frații, că, ce-au făcut cu bourul? 

  

1 ă în ă E 
* a . 

) Haşcă înseamnă, un copaciii useat, de regulă înnalt, gros şi chiar bortos. 

numai caută ea să'mi fie baniy gata -



„Da cu cît?* 

„Cu optdecr de ler?* | 

„Cut "l-ar vîndut 2“ 

"Ia la un copacii în pădure!“ Și spunîndu- -li încă cum ai grijit el 

pe bonr după sfatul oamenilor, aii început fraţii al ride şi ai mustră, 

că de ce aii fost aşă de prost şi s'au dat înşălat de toți, și de ce nu 

I-ai vîndut lor bourul, că de la. dînşit ar fi căpătat măcar de mîncat şi 

de *mbrăeat, dar” acuma pe bour "l-or mîncă lupil în pădure, şi el are 

să preară aşă de foame. 

| Lui Pepelea nui prea, plăceă să! povăţuească alții, ori să'l mustre 

pentru neghiobiile lui, și de aceea saii cam supărat pe frații săi şi li 

dise: „Ce sciți voi ce! în lume! Bourul au fost al mreii, şi eii am făcut 

ce am vrut cu dînsul, și voaii nu vi pasă nimică!“ Cu aceasta aii astu: 

pat gura fraţilor. - 

Marta viitoare aă mers Pepelea la haşcă în pădure ca să” ceară 

banil. Aicia mau aflat nimică decît curmerul legat de haşeă şi crolane 

în jurul ex. Lupil aă fost mîncat bourul, da” Pepelea socotiă că haşea 

"l-ai crămpoțit, şi M-au dis: „Noă! am venit acuma! dă'mi banii!“ 

Din întîmplare earăş bătea vintul, şi haşea tot făceă scîrţ, scarț. 

Lui Pepelea "i se părea, că se roagă s'o mal aştepte încă pînă, Marţi. 

EL nu voră întâră nicrdecit; dară tot scîrfiind hașea, sai înduplecat dela 

un timp şi au dis: „Bine! fiindcă mă rogi, fe-olu mal asteptă încă 

pînă Marţi, dară să scil că de nu "mi! dă atuncia banii, are să fie moartea, 

ta, că ei n'oli şăgui, ci de- bună samă am să te falii, de nu ţii ţine 

cuvîntul !“ 

În- Marţia viitoare au venit Pepelea earăs la hașcă, însă acuma cu 

un topor în mînă, şi ai întrebat'o: „Noă! îmi dai banii acuma, că eată 

am venit după dînșir?“ 

Astădi nu mar bătea vîntul, şi haşea tăceă mălcum. Mai strigă 

Pepelea de vro doauă trei or% cătră dînsa, dară haşea nu! dă niciun 

r&spuns. Si | 

Atunera Pepelea, mînios, se răpşti cătră dînsa dicîndu”: „Ce? tu 

tacă! Nu vrei nici să vorbescă cu mine? Te-ar prea tudulit, hașcă vicleană! 

Scit tu că "mi-ar mîncat avuţiea toată, şi acuma nu vrei nică să "mi plătesci? 

Nam fost eii încă destul de. bun că. te-am așteptat atita vreme, și tu 

acuma te mîndresei şi nici nwmi r&spundi? Heeei! stări tu, că eu ț's- 

popa tău! Hoţii şi înşălătorii n'a milă înnaintea mea!“ icînd acestea 

au înhăţat toporul” şi aă început a o tără dela rădăcină, şi cînd au fost 

curmat partea cea ma! tare, numa! ce vedi că se cumpenesce haşca şi 

se isbesce jos cu un vuet aşă de grozav de au răsunat toată pădurea ! la 

eră bortoasă și plină de galbini, de sorocoveţi şi ruble, și răsturnîndu-se jos,
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s'au vărsat o gramadă înnaintea lur Pepelea. Vădînd Pepelea atita avuţie 
înnăintea sa, s'aă mirat foarte și au dis în sine: „Na! da, înşălătoare şi 
sgărcită au may fost haşca aceasta în vieaţa sa! Ea numai bani ai mîncat 
în toată vieața, bani agonisiți cu nedreptul ca şi dela mine; de aceea 
S'aii şi uscat ca easea!“ 

Pepelea eră om foarte cu dreptate; el n'ar fi luat dela nime nicro 
pără de geaba, dar nici nu suferă ca să nu îi se dee şi lui aceea ce 
'i se cuvenită. De aceea el 'şr-aii numărat din această grămadă de bani 
numai optdeci de lei, cu cît se tocmise cu haşea, şi luîndu' ai plecat 
cu el a casă. 

Vădindu”! fraţii lur cu banii în mînă, s'au mirat foarte, de unde 
să fi căpătat el, şi "l-ai întrebat cu binişorul : „Frăţioare! da de unde 
al tu. banii aceștia 2“ | 

pâceştia's banii bourului!« Ii răspunse Pepelea. 
„Cum se poate aceasta ?« diseră ex, „că tu "War vîndut bourul la o haşcă, după cum ni-ax spus, ŞI-apor cum de vii tu la bani dela dînsa 2% 
Pepelea eră om deschis; el au ascuns nimică înnăintea, fraților săi, ci l-au povestit toate cum sati întîmplat, şi cumcă se află la haşea aceea 0 mulțime de bani. Fraţii lux s'au bucurat foarte de aceasta, şi diseră între sine : „Tot îi Pepelea nostru prost, că nk-au spus şi noaui toate! N'ar fi fost pentru dînsul max bine să fi tăcut, să fi luat comoara, sîngur, și ar fi putut să fie cel ma! bogat om și să trăească boleresce !'4 După aceea ai rugat foarte pe Pepelea ca să meargă cu din dure şi să li arete şi lor comoara aceea. 

început, dară pe urmă sai învoit şi el, may 
că comoara aceea nu este aver 

ȘII în pă- 
Pepelea nu prea voră dintru 
ales dupăce "1 au spus frați), 

ea dreaptă a hașeiy, ei că nisce fugari din timpurile vechi ai ascuns'o acolo eu gîndul sai so rare er cînd s'or întoarce înapoi, sai so folosească alții cari vor găsi-o în urma lor, şi că ea este menită pentru dînşii, deoarece el au găsit'o, şi că de aceea ar fi bine ca so aduc ă a casă, și să o împărțească, frățesce. Pepsalea . Sau apucat că -a duce la comoară. Spre ao pute cără a casă, fraţi au împrumutat vro tre cară din sat dicînd că ai să aducă nisce lemne din pădure. Pepelea s'au dus eu dînşii de l-au arătat haşca aceea, şi ex ati încărcat comoara, toată şi au venit a casă cu dînsa. Cînd la în I-aii venit prea greu să numere er atiția bani, şi au trimes pe Pepelea la popa din sat, care li eri, Şi nănaş, să li facă bine cu pătrarea, dară, pentrucă se temeă ca să nu fie VEdițI că au găsit o comoară, au dat de grijă lux Pepelea ca să nu spună popil nimică, Qicîndu: „De te-a în- trebă nănaşul, la ce ni trebuesce pătrarea, tu să” spul că avem de mă. surat mălaxu !: - 

a împărţit, 
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Mergînd Pepelea la popa, acesta l-au întrebat: „La ce "4 trebue, | 

finule, pătrarea?% Dar el, cum eră cam într'o urechie, W-aui răspuns: 

„la avem de măsurat nisce banr-mălară je 

Nănașu-săui sai mirat foarte, ce să fie aceea „bani-mălari“, şi 

dîndux pătrarea, 'şr-au cugetat: „Lasă! că mori duce şi volti pîndi, 

să văd şi eu cel aceea ,banr-mălară' !“ 

Pepelea l-ai adus pătrarea, şi frați! să s'au dat la măsurat, dară 

tot se temeă să nu li fate cinevă sama şi să dică pe urmă, că el ai 

furat bani! şi aşă să aducă la spîndurătoare, şi ai trimes pe Pepelea 

afară să cerce, ori de nwx pîndesce cinevă, şi pe cine va află, să'l bată 

bine, ori să'l omoară. Pepelea ai apucat o măclucă şi eşind afară, ai 

dat peste nănaşu-său pîndind sub fereastă, şi tîntindu' cu măcruca aceea 

peste cap, "l-ai omorît şi "l-ai aruncat apoi întrun heleştei dinnăintea 

casei, şi ai întrat earăş în lăuntru. Fraţi lut audiseră vuetul acela afară, 

şi "l-ai întrebat, ce este şi pe cine au găsit el şi ce-au făcut cu dînsul? 

„Nu nimică!“ răspunse Pepelea; „ra am aflat un țap rodînd pe 

prispă şi "l-am dihocat și eii, și "l-am asvârlit în heleşteu!“ Ei wa vrut 

să” creadă, și rădicîndu-se unul de jos, sau uitat pe fereastă, și vădînd 

pe popa în heleştei numa! cu barba afară, au strigat deodată: „Da 

ce-a dires tu, măi Pepele? Acela nui țap, ci nănaşul: Vay de capul 

nostru! Ce să facem nor acuma, că decor audi oamenii car omorit pe 

popa, aii să ne ucidă pe toți!“ . 

„Hm! dise Pepelea posomorit: „vor "mi-aţi poruncit ca să ucid pe 

acela pe care 'l-oră află afară; nu! vina mea !“ 

Acuma aă început er a se văleră, pentru că li eră frică să nu'X 

oblicească cinevă şi diseră: „De geaba ne may vălerăm noi! Pe popa 

nu ?l-om mar înviă! Deci har să luăm ce-om put duce cu nor şi să fu- 

gim încotro ne-or duce ochil!“ 

Fraţii cer cuminţi au apucat la bani cit au putut duce ; dară Pepelea 

au înhățat rîșnița în spate şi s'aii cam mal dus cu toți. 

Călătorind er aşă, ati ajuns sara într'o pădure, și fiind că eră foarte 

întunerec, s'au sfiit să meargă mai departe, ci sai suit tustrel întrun 

copacră frundos de lîngă drum, și sai agedat acolo! N'au trecut mult 

şi eată că au sosit o tabără de neguțători, cari au tras peste noapte 

tocmai sub copaciul acela, pentu că eră foarte stufos şi se puteă, feri 

bine de ploae, de sar fi întîmplat vrouna, care şi s&mănă, pentrucă 

îmblă mouril în toate părțile. După ce s'aii aşedat neguțătorii bine şi 

şi-au grijit cai! şi căruţile, au făcut un foc mare sub copaciul acela şi 

căută de-a, rîndul mâncării. După ce au ospătat el, au început să mal 

vorbească pînce li s'a tace somn. Dar pe Pepelea l-au fost năpădit 

trebile omenesci, și dise cătră fraţii săr: „Audiţi voi! mie "mii a pişeă!“
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„Da cum să te piși tn acuma, c'or dă neguțătorii de noi, gl-apoi 
vai de capul nostru! i 

- „Ba eă mă piş, că nu max pot răbdă!“ răspunse Pepelea. 
„Da ţine-te să nu ne vădeser!“ 
„Eă nu mar pot!“ dise el, şi dă udului drumul. Audind neguțătorii 

cum picură prin frunde, diseră : „Her!. pică roâuă dela Dumnedesi !* 
N'ai mai întîrgieat mult, şi earăș aii strigat Pepelea cătră frațir să: „Mă scap!“ | 
„Da cum să te scapi tu, că ne-or simți neguțătorii ; ra'ţ mar bine țurea şiți fă treaba 'ntr'însa!“ îl sfătuiră frațir. 
Dară Pepelea li răspunse: „De cît să'mi spure şi să'mi stric eu țurca, mal bine să pice jos!“ și se scăpâ. 
Neguţătorir strigară atuncra : „Pieă cucurudul bradului, dar mirosna e a........:* gi se liniseiră, necereetînd may departe ce este. Nu trecă mult timp şi earăş dice Pepelea cătră frati: „Audiţi vor! mie "mi" prea greâ rîșnița, ei o scap 1! 
„Să nu se afle!“ îx șoptiră er; „c'apoi de bună samă vom fi vădiți, ŞI-a fi rău şi de tine şi de noir!: 
Aii may ținut'o el cât au mar ținut'o, dară dela un timp "l-au curmat la mînă şi au scăpat'o jos. Picând rișniţa ai făcut un vuet foarte mare pintre crengile copacrului. Atunera neguțătoriy, pe cari'l furase somnul, s'au tredit îndatamare, şi spăriindu-se de pîrîitul crengilor, au rupt'o cu toţiy la fugă spre vale. Da Tişniței, cum au cădut jos. "r-au sărit roata, și aii apucat'o de-a dura la vale după neguțători. Vădind er această minune Sati înspărmîntat şi mar tare, căcI socotră că necuratul, şi ai prins'o Și mar groznie la fugă. Ex fug, roata după dînşir; ex aleargă, roata după dînșir. „Dară aceasta ce să fie?“ digeră neguțătorii, şi "I-aă cuprins o groază aşă de straşnică, încît au picat leşinaţi jos, şi au rămas acold pinăce s'aii may r&eit şi "S-au venit în fire. 
Această sparmă a Deguțătorilor au cădut foarte bine fraţilor fugari. EX Sai scoborit îndată de pe copacrii jos, şi au început a coclobăi prin căruțile neguțătorilor cu marfă, şi aflînd o mulțime de odoară, au încărcat cel dor frați cuminţi cât ai putut pe o căruță, şi înhămînd patru car la 

2a13% 
- 

a 
. 

dinsa, vai cam may dus prin lume. De acoleă nu Sai may audit nimică, de numele lor. 
| Dară Pepelea au găsit pintre martă o părechre de disagi cu t ȘI au înhațat'o pe spate socotind că aceasta nuy nici ușoară, d greă pentru dînsul, şi au făcuto într'o parte cu disagil, şi Mers cu dînşir prin pădure pînăce se făcea am munte înnalt. Aice sau suit în vîrful lux, si de lemne uscate, au scăpărat Şi au aprinso 

ămtle, 
ar” nici prea 

au mers şi au 
i diua, şi au sosit la un 

strîngînd o grămadă mare 
.  Dupăce au ars lemnele 
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toate şi sau făcut un jăratec ca o mare de foc, aii turnat aceă părechre 

de desagi cu tămire de-asupra, şi îndată sau rădicat un fum groznie 
drept în sus spre ceri. Pepelea stă numai de-o parte şi priviă cu mi- 

rare cugetîndu'și: „Ce nimică” tămîrea din biserică pe lîngă o jărtfă așă 

de mare ca aceasta!“  Atunela numai ce vădi cum se deschise cerul 

şi primi jărtfa. Dumnedei şedeă pe scaunul săi cu o față galbănă şi 

şi smolită, că eră cam bolnav, şi cum ai ajuns atîta fum de-tămile la 
dînsul, pe loc s'au şi însănătoşat, şi îndată au dat s&mn unul înger să 

vilă la dînsul, şi l-ai trimes la Pepelea pe pămînt să/l întrebe, ce pot- 
tesce el dela Dumnedeă pentru binele ce "i "l-aă făcut. 

Îngerul au ascultat porunca şi sburînd la Pepelea, M-au dis: „Ew's 

înger trimes dela Dumnedeu să te întreb, ce poftesci tu pentru jărtia 

aceasta mare ce '-al adus? Cere orşice vrei, că Dumnedei e gata 

să'ţi împlinească toate.“ | | 
„Ei“, răspunse Pepelea, „nu voesce alta nimică decît numar fluerul 

cela, ce”! la Dumnedeu după ușa tindir“, căci el sciă că după dicătura 

acestula joacă orişice ființă. 

Ingerul aă fost într'o clipă la Dumnedei eu dorința lui Pepelea. 

Dară Dumnedeu -aă dis: „Mergi îndărăpt de' spune lui Pepelea, că 

aceasta nui niclun felii de răsplată pentru binele 'cel mare ce 'mi "l-ai 

făcut, ci să poftească ma! mult dela mine, căci eii sînt în stare să! daă 

orişice !% 

Îngerul au venit earăș la Pepelea și "au spus toate cite ai dis 

Dumnedeii, dară el nau vrut nici întrun felii alta cevă, ci ati rămas 

morțiş la fluerul acela, Împărtăşind lut Dumnedeii îngerul dorinţa nestră- 

mutată a lux Pepelea, "-aii dat D-dei să ducă fluerul acela. Cum numa! 

"l-aă căpătat în mînă, ati şi prins Pepelea a sări de bucurie că are acum 

un odor aşă de mare. Dară ce chief şi veselie au avut el atunera, cînd 

ati cereat să dică într'însul, şi cînd ai vădut că joacă toate dinnăintea 
sa! Luy Pepelea nu '%-ati trebuit mar mult, săr fi dat şi lumea 'ntreagă! 

Dupăce ai îmblat Pepelea o bucată prin lume, aii eşit la un sat 

şi ai mers la popa. Întrebîndu'l popa, ce vră, r-au răspuns Pepelea, că 
el este păstorii și ar vroi să se năimească. 

„Mie "mi-ar trebui un păstori la or“, dise preutul, „dară pe cit 

al vre să te nărmesci şi ce sîmbrie ai cere?“ 
„Ei“, răspunse Pepelea, „m'aş nălmi pînă ce-a cîntă cucul, și ce 

se atinge de sîmbrie, eii caut ma! mult la oameni şi sînt îndestulat dac 

ori ave ce mîncă şi ce bă și cu ce mă îmbrăcă!“ 

„Tare bine!“ dise preutul; „poţi rămîne la mine ca păstorri.“ 

„Prea bucuros!“ răspunse Pepelea; „dar încă o învoeală trebue 
să avem ma! năinte de toate!“
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„Bine!“, dise popa care se bucură foarte întru inima sa că au că- 
pătat un păstorii aşă de teftin; „bine! să aud ce mai voescr!“« 

Pepelea Ya și'! sărută mîna, şi”! dice: „Domnule părinte! să mă Yerţi 
că vorbesc aşă înnăintea uner feţe cinstite ; eu sînt Ya un păcătos cum 
au dat Dumnedei, şi tare aş voi să mă pocăesc şi eii, că nici nu scir 
cînd sosesce oara morții, și n'aş vre să vin înnăintea. lur Dumnedeui ași 
încărcat de păcate. Eu am patima mîniel, şi cînd mă hărăţesce cinevă, 
atuncia's ca și turbat şi nu mar sciii ce fac. Deci, domnule părinte, pe 
mine m'aă sfătuit un om bătrîn, că eu m'aș lecui de toată mînica, dacă "my-ar jupi atunela, pielea, de pe spate acela, asupra căruia m& mîniu eu. Așădară, de te înţelegi la aceasta că 'mi'% jupi prelea de pe spate. dacă m'olă mîniă cîndva, să facem o scrisoare şi să o întărim de martorr!i 

„Bucuros, prea bucuros !+ răspunse popa repede, cugetîndu'şi: „Lasă! că aceasta nur răi! 
„Dară“, dise Pepelea mar departe, „Dumrata trebue să primesel aceasta şi dela mine, ca Și ei să'ți jupesc pielea de pe spate, dacă te” mîniă vr'odată asupra mea; să fie încalte o învoeală cum se cade!“ Audind preutul aceasta, sau cam înfricoşat, pentrucă, se sciă de om cam hărțăgos și mînios, Şi nu prea vrea dintru'ntână să se învocască ; dâră nevrînd Pepelea altmintrelea, să se nărmească. au primit și popa pe urmă învoeala cuvenită numar ca să nu scape dela casa sa pe un hargat așă de feftin. Îndată sau scris învoeala pe hîrtie, s'au întărit de martori, şi fiecarele ati căpătat câte un isvod, pe care "l-au și strîns bine. Pepelea au căpătat după aceea de mâncat, și fiind că eră ami sara, S'aii culcat de grabă. 

A doaua di sau sculat Pepelea de demineaţă, și punîndu'y preuteasa „merinde într'o traistă, s'au pornit cu oile. la păscut. E] le-ai mînat în- îmo pădure pînă pe un piclor- de plaru și le-au lăsat aice să pască pentru- că eră foarte bună păscătoarea. Pepelea sau întins pe coasta muntelur la soare, care nu prea pălră tare, pentrucă eri, toamna, și scoțînd fiuerul de sub cureă, au început a dice şi a, dice de'ți eră mar mare dragul să] asculți. Atuncia toate de pinprejurul lux au prins a jucă de se Sfărmă nu alta. Mare bucurie avea Pepelea cînd priviă la, bretele or, cară jucă înnăintea lur de se prăpădiă. Ele au țupăit toată diua la sunetul flue- rului, şi numar atuncra puneă gura pe Yearbă, cînd Pepelea eră foarte ostenit şi încetă puţintel de a dice. 
Ă Sara au mînat Pepelea oile a casă, P să Tale sama, or de n'au pățit oiţile nimică, flămînde, l-au întrebat pe Pepelea, pe unde le-ai păscut, de nu le-ai Săturat cum se cade. El ai spus că le -ai dus unde au fost Yearba may mare, şi că nu” de vină, dacă aui sărit toată (itia, ca mreir primăvara » 

? 

opal aşteptă în poartă ca 
ȘI cînd le-au -vedut aşă de 
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şi n'aă vrut să pască nimică. Preutul nul prea credeă, ci socotiă că 

poate nu le-au adăpat, sai poate's bolnave, dară băgîndu-le în staul și 
dîndu-li fîn, au vădut că apucă ca lupii, pentrucă eră fripte de foame, 
şi liniseindu-se, s'au dus în casă. 

Pepelea aii cinat şi s'au pus după aceea la hodină. 

A doaua di aă adus oile încă şi ma! flămînde a casă, pentrucă 

acuma se mal deprinsese cu fluevul şi cîntase din el mar mult decât eri. 
Preutul earăş s'au mirat de ce's oile aşă late de foame, dară vădînd că 

înflă bine Ia fîn în staul, "I-au trecut grija că sînt bolnave. 

Tot aşă au mers vro cîtevă dile. Pe urmă Y-aui trecut popi! de şagă, 

pentrucă oile lur slăbiseră şi se făcuseră numar abră calde de bhitioane 

ce eră. Deci 'șr-ai propus să meargă într'o di după Pepelea pe nevădute 

şi să/l pîndească, ce lucră el cu-ojle de le aduce totdeauna flămînde a 
casă. Aşă au şi făcut.. 

“Pepelea sau luat de demineaţă cu oile şi le-ati mânat unde-aii fost 

Yearba mai mândră şi le-ai lăsat acolo. Popa "l-ai tot urmărit, îmbrăcat 

înti'un cojoc noii nouţ, şi sai ascuns între nisce spini ca să nu'l zărească. 

Cînd au început să pască oile mar bine, unde n'aui prins Pepelea a, dice 

din fluer la felrii de felri de hore, unele mai frumoase decît altele; ear 

oile se apucară la joc de nu'şi află loc. Toate lucrurile săltă împrejurul 

lui; ehrar şi bietul popa dintre spin! unde n'aii început a ţupăi şi el 

acolo şi a se sfărmă jucînd, cît 'şrau rupt tot cojocul bucățele și s'a 

sgărieat aşă de amarnic, cât se împluse tot de sînge. Norocul lur că ai 
încetat Pepelea oleacă, fiind acuma ostenit de ai putut eşi popa dintre spini 

şi S'ai cam mai dus a casă. Cum l-au zărit preuteasa așă de sfăşieat 

și cu cojocul noi nouț rupt, sai supărat foarte, şi pentrucă eră femere 

sfădicroasă, au început cu gura la dînsul şi a'l sudui, că de ce sai bă- 

tut ca un potlogarră de sau încruntat aşă de grozav, şi de ce 'şk-aii 

rupt eojocul bun bunuţ. * 

Sărmanul -preut abiă au venit la vorbă din harcătele el, şi M-au 

povestit pătăraniea sa. 

Audindu'! ea că el, jucînd, vaii încruntat aşă de tare şi "și-au rupt 

cojocul, ati început și mai cu gura şi cu ocări asupra lui, și al mustră, 

cum de au fost el aşă de nebun şi de tont, şi cum de el, om bătrîn şi 
moșneag de-a putere-a fi, şi să/l cuprindă aşă jocul cînd aude o turlui- 

tură de fluer! 

„Bine, bine! dise preutul, „vei vedă desară dacă!l vori pune săţi 

dică și ție, o"I de nu vei Jucă şi tul!“ 

„Aracandemine ! şi eu încă să joc? M& socoţi tu aşă de proastă şi 

copilandră ? Vai! că de aceasta încă wam ma! audit! Ei am să pun de- 
*
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sară. încă pită în cuptorră! Poţi tu să” spur să dică el şi de o mie de Ori, pe mine nu m'a zăhăit: 
„Harde har !« răspunse preutul, „âcuma dicr tu așă, dară atuncea te-orii vede eu ce'y direge [i - 
Sara au venit Pepelea cu oile a casă, le-aii băgat în stau] Şi dîn- du-li fîn peste noapte, aii întrat în casă, După ce au cinat e] bine, "T-aă dis preutul: „Măr Pepele! să'mr dicI oleacă din fluer, că preuteasa mea 

nu vre să creadă că tu Ciel așă de minunat cît şi oile DUȘI dai rînd 
la joc la dicătura, ta 1 

Pepelea sai miraţ de vorba Popi! şi nevoind să se arete că scie 
dice din fluer, X-a dis, că el nu dicaş şi că doară numa! de urît se 
încearcă, din cînd în cînd a gueră şi el cîte cevă, dară altfelră nu cântă, 

Atunci %-aui dis popa ca “să nu se mar dee îndărăpt, căci el scie 
că el este dicaş de frunte, ȘI-apoi "au spus toate cum s'a întîmplat, 
cum "l-ai urmărit în pădure, cum "L-au ascultat cu urechile sale i cum 
Şi el au jucat subt un cirete] pînăce îi s'au rapt cojoeul, Vădînd Pepelea că popa le scie toate, sau înduplecat să'r cînte și 
în casă, şi scoțindu'și fluerul, ax început să se toemească ]a, dis. Ca să nu may Joace popa și acuma, S'aii legat cu pletele la borta 
laiţey. - Mama popei, o babă bătrînă şi cam Sroasă, s'au suit întrun po- 
loboc cu fasule în -pOod, ca, să nu! audă dicătura, ear” preuteasa au tras 
focul din cuptorii şi au prins să pulă pînea. | Acuma ai început Pepelea a dice din fluerul Său, şi dice şi trage 
cu un foc ca acela. că ai prins cu toții a juca şi țupăi! Preutu] se sei. 
țîiă cu pletele de borta laxţer; preuteasa jucă cu lopata în mînă, şi au 
împrăscieat toată, pînea prin casă; bătrîna în Pod au început a dupăi cu 
polobocul cel ex fasnle, buf! buf! poet poe! Ceştia din casă, earăş se 
sfărmă, de perit la Joc. Preutul au început a smunci laița, larța pe dînsul, 
cît acuma mar că ?j Sau fost coșit prelea de pe cap. Preuteasa nu numai că 
ati fost împlut casa, de aluatul acela, ci au fost spart şi mar toate oalele 
cu lopata; cară baba din pod hurducîndu-se atîta, numar ce se audi un 
durăt, şi după aceea un trose! în tindă jos cu poloboc cu totul de "Ș-aui 
rupt capul şi au murit. 

| Întaceastă groază Și sparmă au Prins cu toţir a, strigă, a r 
face un vuet ca acela și a se rusă lu Pepelea ca să încetede odată , 
Că va omori pe toți. Dar” el, vădîndu' aşă de aprinși la, 
fluer Și mal cu inimă, Şi mar minunaţ Şi numar atuncia 
rat, cînd nu may puteă dice de ris, | Dupăce sau ogoit ex și s'au descurcat preutul de laiţă, au început 
să'l cam cîrtească pentru daunele ce 'T-aă făcut. Atuney Pepelta "-ai ră- 

” SPuns; că nu” vina luy, S-apor să nu se prea mînie, ci să'şi aducă may 

bine aminte de învoeala lor cea dintru meeput. - 
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Preutul nau vrut sil mai usture şi spatele, şi s'a mălcomit. Abră 
cu mare grei aii pus el toate în rîndueală şi pe breata bătrînă pe laiţă, 
şi sau dat la jălit. - 

Acuma trebulă să se gătească de comîndă şi să! facă bietei babe 
şi un praznic. Cam aveă er de toate ce li trebură, numai lemne nu aveă 
de ajuns a casă. Demineaţa au trimes. popa pe Pepelea cu un car în 
pădure după lemne. El ai băgat unde eră pădurea mar deasă i mar 
fioroasă, şi desjugînd boi, "-au legat la proțap, l-ai dat cevă fîn dinnă- 
inte, şi ai mers după aceea la strîns lemne prin pădure. Culegînd aşă 
de prin toate părţile, numai ce vede că vine un urs şi cu un lup la boy, 
şi se apucă de dînşii. Pepelea au strigat să li dee pace, căcr de nu, 
vor trage e în locul lor. Ex ai început numai să mornăească. Pepelea 
ai mal răenit pe dînşit, dară ex nu "I-ai ţinut vorba ?n samă, și ai mîncat 
boil. Atuncia ai alergat Pepelea la, dînşil de "au prins şi M-au legat în 
locul boilor la jug cugetîndu'şr: „Acum pot încărcă mai fare carul, pen- 
trucă am bol mai tari şi mai sătur!“* 

Dupăce ai grămădit o mulţime de lemne pe car, ati înjugat ursul 
şi lupul la dînșul şi ai pornit spre casă. Mergînd așă, ati ajuns la un 
pod. Sub acesta se află o baltă. Aice sau fost ascuns căpitanul dracilor 
ca să sparie boir lui Pepelea. Cînd au fost cu carul pe pod, au făcut 
Ueigă/l-erucea un harcăt în baltă şi nisce mreunături schimosite că sai 
spărieat ursul şi lupul, şi isbind întro parte, aă rupt o osie la car şi au 
stricat doait roți. Ce să direagă acuma Pepelea? Au apucat repede o 
pleatră mare de au trîntit'o în balta de sub pod. Îndată au secat balta, 
şi Ucigă/l-crucea au început a ţipă şi a ţiui acolo. Pepelea s'au scoborit ? 
Yute la dînsul, şi "l-ati prins cu barerul ismenelor. şi X-a spus, or săY 
tocmească carul, ori îi va face îndatamare capătul. Ucigă/l-crucea s'ai 
rugat foarte să'l lase cu dile, că”! va aduce carul cu lemnele pînă a casă. 

„Bine!“ dise Pepelea. Atunci Ucigă/l-erucea au şuerat odată în degete 

cît îți țiură urechile, şi s'a strîns în clipă o mulţime de draci, câtă 

frundă, şi rearbă. Acestora l-ai poroncit căpitanul să prindă cum şi eu 

ce vor pute, şi să înfiripe carul şi să” ajute a'l duce pînă'n ogradă la 

popa. Necuraţii au trebuit să'l asculte, şi ai început a se apucă de ţinut 

la, ear, unul cu mînile. altul cu spatele, al treile cu umerii, al patrulea, 

cu capul, alţii cu dințit, alții cu preptul, ear alţii cu codile, şi aşă mar 

departe şi, cât plesnesci în pălmi, aă fost carul earăș la loe cum ai fost, 

și Pepelea sai pornit mar departe. 

Cînd au ajuns a casă la poartă, ai strigat pe popa: „Părinte, pă- 

rinte ! vină de'mi deschide poarta!“ Cum "l-au dărit popa, s'aă băgat în 

toate "boalele şi s'ai temut să'x deschidă poarta, dicîndu”: „Deschidi/ţi-o 
ursul şi lupul, căci mie "mir frică de dînşir!“
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EX au început să mornăească atuncea. | „Da vină, părinte! de'my deschide poarta!“ mai dise Pepelea, „că aş deschide-o eii sîngur, da” mă tem să nu “mi se sparie boir, şi să”mr fugă 14 
i 

Vădînd popa, încă şi atâta mulțime de draci cu dînsul, s'au îngrozit și mal mult, şi nevrînd să” deschidă poarta, "I-au is: „Să 'pr-o deschidă dracii, ucigă-crucea, căci micrar trec pin spate numai fiori de groaza lor! Audind dracir glasul popil ai prins a ţiui şi a răcni, dicînd ficearele: „că eii n'o pot deschide, pentrucă țin carul cu umărul !« altul: „cu din- țir!“ altul: „cu spatele!: mar altul: „cu coada !'« Și aşă S'ai răspuns ci toți răcnind și strigînd cât clocotră tot împrejurul. 
De aceasta s'au înspărmîntat bretul popă şi mai groznic, şi nevrînd un chip să viră la poartă, sai repedit rute Pepelea de au des- 

la locul lui, aă dat drumul la draci, cari s'au şi cărat într'o elipă, țipînd şi strienind de se cutremură pămîntul. Pepelea au desjugat lupul şi ur- sul şi vreă să'y bage în grajdru ; „dară popa au răcnit pe dînsul să nu se afle să! bage lur dihaniile acelea în staul, că v-or mîncă oile și alte vite! Pepelea "I-au rEspuns, să nu aibă frică, că, acestia's boiy lui, şi trag mai bine la jug, decât dece alți. Dară popa ai strigat, să li dee drumul îndatamare, că lur nu” 'trebuesc de aceşti bor la casa sa! „Bine dară !« r&spunse Pepelea, „numai să nu fie vina mea, că acestia's pentru boii dumitale, pe cari "-aă mîncat în pădure!“ și apor l-au dat drumul. Îndatamare ai apucat unul înt'o parte şi altul în alta, Si Sai cam mai dus în pădure. 
. Popa cam venise Puțin în mînie şi începu a se oţări ; d 

2 

SĂ 
ară Pepelea au spus cu binişorul ca să rare sama, la învoeală. Şi să n'o strice, că » Şi fiecarele se apucâ de treaba sa, 
oilor ca să 

Pepelea aă îmbrăcat un 
ate oile, şi îndesîndu-se 

i prins şi le-au tăreat pe 
Popa ai aşteptat cît au aşteptat să viră Pepelea cu oaea Jjupită 

gata, dar el nici de loc.  Dela un timp V-au fost prea lungă așteptarea 
. 3 

A A. 
. Ei 

? 

_ȘI Sai dus la dînsul în staul şi "l-au întrebat: „Da ce faci tu aice 24, 
„Jupese oile 1% respunse Pepelea repede. 

. 
) i 

: 4 
i Cînd ȘI-au vădut popa toate oile tăreate, au început să'ŞI frîngă 

mânile şi să strige: „Bată-te-ar Dumnedeă să te bată! q făcut tu mie! Cinc "i-au dis să tar tu to aprieat, că numay pe aceea s'o tar, e 

a cc daună 'mr-ay ate oile? Nu "ţi-am spus eu me s'a uită mar întâru la tine? Q! 
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tu bătutule de stele!“ Şi în necadul săi voră popa să se apuce de dînsul 
şi să”! tragă vro doauă. Pepelea însă au sărit atuncia tute înnăintea lui 

și! dise: „Părinte! ra'ți sama și nu te mîniă, că nw's eu de vină; ei 
'p-am împlinit numai poronea! Ele s'a uitat toate de-odată la mine, 

și ei le-am tăleat pe toate. Aşadară nu strică învoeală, şi nu mă face 
să'mi țin cuvîntul!“ 

„ Popa n'aă avut încotrd, ci au trebuit să” dică căi bine, măcar că” 
eră inima plină de amăriclune.  Dară ce să facă acuma cu atita came ? 

Avea să se strice toată, pentrucă n'aveă atiţia mîncătoră. Deci dară ea 
să mîntulă carnea şi să facă și o faptă bună și plăcută lui Dumnegeiu, 

ai poroncit lui Pepeiea să chreme tot satul pe mîne la praznic. Pepelea 

X-a împlinit strîns poronea, şi nicio casă n'a rămas necăleată şi ne- 
chiemată de dînsul. 

_A doaia di s'au adunat tot satul la popa. El h-aii întins tot mese 

peste mese și ai mîncat şi au ospătat pentru sufletele tuturor morților 

pînă amu întrun timp cînd ai început a se rădică, ma! ales nevestele 

cară âveă, copil mică pe-a casă. Popa şi preuteasa ai prins ale îmbiă şi 
a l8 rugă să mal îngăduească, că nu de mult ati venit, şi h-aă spus şi 

jitiea, că are prea multe bucate şi sar strică, dacă nu le-or ospătă astădr: 

toate. Nevestele nu voră nici întrun chip să rămîlă jăluindu-se că Ir-or 

plinge copii! pe-a casă, şi că ele ar mai îngădui bucuroase, dacă ar ave 
copiil aice. 

„Aceasta se poate face degrabă!“ dise popa; „eii vorii trimete pe 

loc după copii, fițr liniseite şi îngăduiți numar aice!“ 
Nevestelor încă li cam plăceă bucatele, pentrucă aşă nu se întîmplă, 

totdeauna, şi ai rămas. Popa aii trimes pe Pepelea cu un car după 

copil pe la casele. oamenilor. EI au înjugat la un car mare patru bol, 

ai pus odgonul şi drucul în car,. şi înhățînd o furcă de fier în mînă, 
Sai pornit cu carul prin sat. Îmblind pe la case tot strigă: „Unde sînt 
copil mititei să easă afară, că am să'1 duc la popa să li dee colaci, ear! 

mamele lor fîță!* Şi cum eşiă vro unul, sai îl scotiă alții, îndată/] în- 
țăpă cu furca cea de fier şi'l aruncă în car. EI] ai mers pe la toate 

casele şi așă au încărcat tot carul cel mare plin cu vîrf de băieți miti- 

tei, şi legîndul cu odgonul, au venit a casă la popa. 

Ce plînsete, ce strigăt şi bocete s'au rădicat deodată cînd au întrat 

Pepelea în ogradă cu carul încărcat de copii înțăpați și 'Șr-au zărit 

mamele copiii săi morți întrînsul! Eră o minunăţie şi o grozăvie între 

toți, numai bietul popă nu puteă să se mînie şi să strige, pentrucă War 

fi fost atunera spatele jupite.': Asi plîns Dietele neveste şi au bocit, cît 

ati bocit, dară dela un timp s'au mai ogoit. Şi ca să nu albă ehieltueală, 

multă cu înmormîntăcrunile, l-ai juruit popa că va îngropă fiecăruia copiil
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degeaba, şi așă ai avut ce astrucă o septămînă întreagă în toată diua, de demineaţă pînă în- sară. | Ni Lui Pepelea nu "-au fost nimică, pentrucă el s'au desvinuit în scurt dicînd: „Eu așă sciii că se îmblă cu carul, și dacă au murit copiil, nur vina mea; pentrucă și fînul şi snopix îx străpungi și încarce aşă. ŞI lor tot nu li mai este nimică!“ Cam şehloapă desvinuire, dară pe atuneira tot ai trecut. 

Pepelea tot sau învoit cu popa pînăce aii trecut patrudeci de dile dela moartea bătrîni.  Atunera au vrut popa să sărbede în biserică un parastas pentru sufletul ex, Și mergînd într'acolo cu preuteasa cu totul, ai lăsat pe Pepelea a, casă şi "I-ai poroncit ca să Yare sama de copilul cel mic şi să!] curăţească, cînd îl va vede Spureat, și apoi să pădască dama din oală să fiearbă la foc, și să pură într'însa câte o coadă de mărarră, de cimbru și de pintrejel. 
Preutul avei numai un copilaș de ţiţă, şi ca unicul Şi întîrul firu pînă acuma îl avea foarte drag. Dupăce s'au dus popa şi preuteasa la biserică, Sau uitat Pepelea, la, copilaşul din leagăn şi vădîndu'l spureat, aii alergat la dînsul, "l-au apueat Iute din leagăn, şi nemarv&dînd cum se Curățese copiir cer mici, au credut că trebue să'1 cur găină. De aceea "l-au tăreat, "l-au opărit, "l-au spintecat, "I-ai scos toate măruntarele, şi spălîndu-le frumuşel le-ati înşirat pin pari afară la Soare; după aceea au spălat și copilul cum se cade, și "l-au pus pe stilpul porţii. - Acuma, socotră Pepelea că au isprăvit o poroneă de-a stăpînulur său Și Sai apucat și de ceealaltă, Popa ţinea la casa sa trer dulăr harniel, cari! se chremă Mărană, Cimbru și Pintrejel. Pepelea au cugetat că popa "I-au dis, ca acestora să li tare codile şi să le pură în damă. Cu mare grei şi mai cu mușcături ai prins Pepelea pe fiecare dulău și Iraă tot tăreat coada. Codile acestea eră foarte flocoase, Ia cum sînt pe la cer dulăr, şi aşă cum eră, le-ai clătit puțin în apă ŞI-apoi le-au pus în damă la foc să fiearbă, 

Numai bine ai fost el gaia cu toate, şi eată că au sosit și stăpt- nu-săii cu preuteasa dela biserică. EX au întraţ în casă nematruitîndu-se pe-afară, pentrucă, eră foarte flămîndi, şi au întrebat de Pepelea, or de'y dama gata? 

ățească ca pre o 

»Trebue să fie de acuma gata“, răspunse el, tuncia ; ta doar codile celea n'or fi încă fierte bin coase, și dumiata nu "mi-ar spus să le tund! Preutuluy Și preuteser nu [i. plesntă o tonoasă prin cap șiy diseră să li pulă la masă amii cum a fi, pentrucă”y curmă, 
foamea ! Pepelea l-ai turnaţ dama cu COdI cu totul și Dau pus'o dinnă- 

„te pe masă. Un ţrăsnet "ai lovit 
vădut codile cele 

„că ai tot fiert de-a. 
e, pentrucă's prea, flo- 

de-ale lur Pepelea 

de-odată, cînd au 
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de cîne în damă, și că l-au spureat'o de nu pot să mănînce acuma ni- 
mică! Popa de supărare ai început cu rău la dînsul, dară Pepelea w-au 
dis: „Numar nu te supără, părinte, căci învoeala încă nuY ruptă! Eu 
'ț-am împlibit numar poronea! Ean caută și mînile mele, câtw's de sgă- 
rieate, căci ei nu se dă să |i tară codile!“ 

Preutul vădă că nu de mînie aice şi sau molcomit; dară picîndu' 
copilul în cap, "l-au întrebat, ce-au făcut cu dînsul? „Nu ave grijă, pă- 
xinte !“ dise Pepelea, „că "ţr-am împlinit şi aceă poroncă! "L-am curățit 
cum îl ghiocul, şi "l-am pus Ia acolo pe stîlpul porții să se sbicească 1 

Cînd şi-au zărit popa băretul spintecat, au încremenit numar! 
Ce să ma! faeă el? De bătut, nu putei să'l bată, de alungat, carăş. nu, 
pentrucă nu sosise încă vedeaiia! Ce să direagă ei și cum să scape de 
dînsul ? Acuma trebură să părăsească sai el sai er casa, căci la un loc 
nu mai eră loc să rămilă, pentrucă se temeă popa şi cu preuteasa ca să 
nu li Yale şi lor dilele dela un timp. În frica şi nedumerirea lor cea 
mare s'ai sfătuit popa cu preuteasa, ca a doaiia di, cînd va, merge Pe- 
pelea cu vacile la apă, să trimeată ma! înnăinte pe hargata, care. o mal 
aveă el, să se sură întrun copactii, care se află lîngă părău, şi cînd va 
ajunge el cu vacile acolo, să strige ca cucul, şi aşă poate se vor curăți 
er de dînsul. . | 

Sfatul nu ai fost răă, şi eX au făcut aşă. Cînd aui sosit Pepelea cu 
vacile la adăpat, ai prins a strigă hargata de pe copacii: „eucu! cucu! 
cucu!“ Pepelea'și cugetă: „Acuma earna și cîntă cucul !? Him! minunat 
lucru!“ Şi plecîndu-se la pămînt aii apueat o preatră vîrtoasă mare și au 
făcut sfîrrr în copactă cu dînsa, şi ati pălit pe breata hargată toemar în 
cap, de au picat moartă jos. „Na!“ dise Pepelea, „nu “I-au degerat 
elonțul, măr cucule? De acuma sciii că nu ?mi'Y mar cîntă tu mie, măcar 
să se împrimăverede şi de-o sută de or! 

Dupăce ai băut vacile bine apă, le-ai mînat a casă. Aice "ai 
eşit popa înnăinte, şi “lau întrebat, or 'de mai audit cîntînd cucul? 
„Ba da, părinte!“ răspunse Pepelea, „l-am audit, dară "-au şi înghrețat 
îndată, clonțul, şi acuma dace mort, ia acolo pe malul părăulur!“ 

Audind popa aceasta, au înlemnit şi mergînd la părău, au aflat pe 
hargata moartă jos. Abră ai adus'o a casă ca s'0 comînde şi pe dinsa. 
Acuma” “stă bietulur popă toate mințile în loc, căci nu sciă ce-a may 
face şi ce-a mal direge ca să scape teafiir gi să se curățească de Pepe- 
lea. Cugetînd în toate părţile, au may venit la una, şi dise cătră preu- 
teasă: „Audi tu, femee hăr! să împli trei saci cu cenuşă ca să nu sciă Pe- 

pelea, şi ”l-om trimete la: moara dracilor cu dînşir să” macine, că de 

acolo cu bună samă nu Sa mar întoarce, că dracii nu pricep şaga, şi 

găsindu'l pe dînşul de înşălătoniă, "or luă dilele, şi aşă ne-om mîntui 

și nor de el!“
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„Bine !“ răspunse . preuteasa, şi "I-au pus toate în rîndueală ca să 
poată plecă cât de demineaţă. 

| Dupăce sai zărit de diăă, ai luat Pepelea, traista cu merinde, Și 
înjugînd boiy la o sanie, au pornit la moara dracilor. În desară au fost 
acolo. Aice aă desjugat, au pus fîn la boy, şi băgînd sacir în moară, ai 
dat că întrînșir nu grîu, săcară şi popuşoră, după cum în spusese popa, 
dară mau prea băgat în samă, ci au aședat întrun unghrerră. Dupăce 
au înnoptat bine, "și-au făcut un foc în moară, şi scoţind o bucată de slănină, au pus'o pe o ţiglă şi au început s'o frigă la jăratec. În moară nu se află nimică, căcr ea eră pustie. N'ai întîrdieat mult, și cată că aă venit un drac !a dîusul, şi punîndu-se lîngă foc, s'au dat la vorbă cu Pepelea. Vorbind ex ba una, ba alta, au cerut dracul săw dee și lur o bucată de slănină, Pepelea n'a vrut, dară năcăjindu'l mult dracul, au dis: „Mergi pe lătoace şi'ți ver prinde acolo destulă slănină pentru tine! 

Dracul s'aă dus și au prins o broască riroasă, şi înţiglîndu-o, aă venit la toc să 'ȘI0 prăjască, Și el, şi cînd Sau înfrerbîntat broasca, ai început a curge dintr'însa nisce zor spiircăte. Dracul, bucuriea hu că Curge şi din bucata sa untură, au început s'o tot lipească de slănina lui Pepelea şi să “-o spurce. Pepelea” tot diceă:: „Măr drace, nw'my Bpurcă slănina, că tur păţi rău Dar dracul, ca să" facă în eludă. pentrucă vedeă că nu'w prea plăcea, atingeă și mar des cu friptura sa de slănina lur Pepelea. Pepelea însă tot strigă pe dînsul să. dee pace, că de nu, va vedă ce va păţi. Dracului nu X-au venit la socoteală că strigă Pe- pelea pe dînsul, şi l-ai întrebat: „Cine escr tu şi cum te chremi, de te rostesci așă aspra mea? Nu seiy tu că aceasta îi moara noastră, 24 „Cine sînt căi, vex vedet, răspunse Pepelea; „cît despre numele mreu, să scir că ei mă chem Bă-sîngur, şi dacă am venit la moara voastră, apoi tu de-a acestea să faci cu mine? Ori se cuvine ca să te Porţi tu așă 2“ Dicînd acestea unde nu înhaţă Pepelea, slănina de pe jăratee cum flerbeă ea mar grozav în untură, şi unde nu 'mi'l lovesee pe drac preste ochi de %-au plesnit sgîițiy. i IN Atuncia au prins dracul a strigă, a ţipă şi a răcni, Sai strîns dracir câtă trundă şi rearbă şi năsip în mar al întrebă că cei este? E] au ar&tat la ochi că "a „Cine *'pr-au făcut ție cevă, cine "I-au scos ochir?24 mal departe. Dar el respunse : „Eu-sîngur! pelea, pentrucă, socotră că aşă'l che 
may năinte, 

că îndatamare 
e, şi aă început 
ui plesnit sgiiții. 

îl întrebară draci! 
Eui-sîngur'* arătând pe Pe- amă pe el, după cum î Și spusese 

Ceralalți draci nul pricepură, și cugetară că el sîngur, 

„_„Cera ul p 
adecă el în- SU ȘI Şi-au făcut aceea ŞI! diseră: „Hm! apoi ce'ţi 

_ ) 
sîntem nor de vină, dacă 

ms
i 
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"p-aY fript ochii! - Să rar sama în altă dată mar bine!“ Dar el bietul 
nu'şi află loc de ţipet şi de vaet, și tot strigă: „Fă-sîngur, Bă-sângur 

"mi-ati scos ochi!“ 

Vădind Pepelea atita mulțime de draci împrejurul săii, au mers la 

cel ma! mare dintre dînşir şi M-au dis: „Foarte bine! Așă vă purtați 

vor? Eu, un străin, am venit acuma întîiaș dată la moara voastră şi eată, 

ce 'mir-ați făcut! Eu am adus trei saci: unul cu grîă, altul cu s&cară Şi 

celalalt cu păpuşoră săi macin aicea, şi vor "mr-aţi furat toată pînea şi 
"mi-ați pus în locul ei cenușă, şi acuma încă mar strigați asupra mea! 
Oare aşă se cade? Ce faimă să duc ei acum pe la oameni despre 
moara voastră? Hm! să mal vilă vrodată cinevă la dînsa? Ba lasă! 

că ei cu cine numai norii întălni, tuturora am să li spun să nu se mai 
trudească aice, că voi li furaţi toată pînea şi li puneţi cenușă în locul ex!“ 

Audind dracii aceasţa, "I-au răspuns că nu se poate să fie una 
ca aceasta. 

„Da cum nu se poate?“ dise Pepelea, „căutați numai sîngurt în 
saci şi veți vede!“ . - 

Dracii ai deslegat sacir şi cereîndu'y, "I-au aflat toți plini de cenuşă, 

şi ca să nu se lățească o faimă rea despre moara lor, aii poroncit. de 
au deșertat sacii de cenuşă. şi scuturîndut bine, X-a împlut, unul cu 

făină de griu pitluită, altul cu făină de săcară pitluită, şi pe al treile cu 
făină de păpuşoră, dicîndu'! lur Pepelea, să nu spută nimărula că îi s'ar: 
fi întîmplat lui una ca aceasta la moara lor. | 

Pepelea sai juruit că nu va lăți nicio faimă rea, şi punînd sacil 

pe sanie și înjugînd boil la dînsa, au fost a doaiia di demineaţa cu făina 
a casă la popa. 

Cînd "l-aă vădut popa şi preuteasa că întră pe poartă în ogradă, 

şi încă, cu saci cu făină, "r-aui trăsnit frica şi groaza prin toate mădulă- 
rile încât nu mar seiă, ori de trăese, ori de sînt morți! 

Pepelea ai descărcat făina, aii aşedat'o la locul ci şi s'au pus la 

ospăț. Dar” popa şi cu dînsa s'aii dus întro cămară şi aii prins a se sfă- 

tui, că ce să ma! facă, ca doară ar pută scăpă de Pepelea. Sfătuindu-se 
aşă multă vreme, ai vădut că acuma nu li mai rămîne alta nimică decît 

CP Yale ce ati mai de trebuință din casă întrun sac şi să se ducă în 

O lumea mare, încotro "-or duce ochii! „Aşadară, preuteasă“, dise popa, 

>să pul toate cărţile mele întrun sac, și mîne de noapte, pînă nu se va, 

O seulă încă Pepelea, să apucăm lumea n cap şi să'l lăsăm pe dînsul 

7 aice cu toate, că de-a fi el mult cu noi, de bună samă că nra luă şi 

noaiii dilele! “ 
“Poate acestea le-au tras Pepelea cu urechrea și dise cătră sine zim- 

biud: „Aba! tot "is dragi poper spatele, nu vre să "i 

, 

i le jupese! Da” 

2 

VEŞA | 
Mi | 

4 ' sir! us >... i " 

>



18 

eu tot trebue să fii cu dînsul pînă va cîntă cucul, altfelrui aş rămîne de 
minclună ! Și ce ar dice lumea, cînd ar audi că Pepelea nu 'Ş-au ținut 
cuvîntul ! 

Preuteasa aă gătit toate după disa popei, şi după aceea sai culcat 
cu toţii. Dară Pepelea s'au sculat întrun timp de noapte, au deslegat 
sacul cu cărţile, vaă dat peste cap, s'aă făcut'o muscă, şi s'a băgat 
în evangheliea popei, carea eră legată în aur. 

Foarte de noapte s'au sculat popa şi preuteasa, şi luînd sacul în 
spate, sai cam mai dus socotind: »Mulţămimu'ţi, Doamne, că ne-ar mîn- 
tuit de Pepelea acela !« Aşă au tot mers er pînăce eră amii soarele 
aproape de apus, şi au ajuns la o apă, pe care volă s'o treacă mar în. tîră gi apo! să poposească, şi să mîtă peste noapte. Peste apa aceasta nu eră nici un pod; er au trebuit aşadară so tare prin apă. Popa sai băgat înnăinte cu sacul pe spate și preuteasa mergea înapoia lux. Cînd au fost prin mijlocul apei, au ajuns capătul sacului de greu ce eră oleacă în apă. Atunera, au strigat Pepelea din cartea aceea : „Sus! părinte, sus! că se udă cărţile !« Popa s'au uitat îndată, îndărăpt, şi au întrebat pe preuteasa, ce au dis ea? Ea au răspuns că nimică! Mar mergînd ex puțin prin apă, earăş au scăpat popa sacul în apă. Pepelea ai răcnit atuncia may tare: „Sus! părinte, sus! că se udă, cărțile!“ Popa aii în- trebat îndatamare, ori de n'au audit şi ea ceva? 

„Ba am audit“, răspunse preuteasa urmită, pStrigînd o carte din sac: „Sus! părinte, sus! că se udă cărţile 1% 
„Aceasta am audit şi eu“, dise popa; „oare care carte să fie aceea care vorbesce aşă de înţelept? Cu bună samă că va fi cea mare legată în aur! O Doamne! ce odor mal avem no! în cartea aceea! 'Trebue numai decât să fie sfântă! « 

Cu bucurie şi mare aşteptare au ajuns la mal, şi cum aă pus sacul cîtinel pe uscat îndatamare "l-au şi deslegat ca să scoată cartea aceea și 8'0 sărute mai curînd. Dară ce spalmă și fiori 'r-au cuprins deodată, cînd aii vădut că li sare Pepelea înnăinte bucuros şi voios! Cînd au deslegat popa sacul, Pepelea au sburat, ca muscă, afară şi dîndu-se peste cap, S'aii făcut ca şi mar înnăinte, și popel "i s'au părut încă că el au fost cu trup cu totul în sac. Popa aă încremenit la fiinţa lux de faţ 'şl-aa adus degrabă aminte de învoeala lor Şi D'aui (is nimică aice se temei şi mar grozav decit a casă; el au trebuit Să'ȘI ascundă toată urgica sa înnăintea lur. Dar Pepelea au început a se tâugui, dupăce sau asedat tustrei pe malul aper la. şedut, şi a dice: „Of, domnule pă- rinte, cîte-am pățit eu în sacul cu cănțile, mă mir Singur că nu m'am nă- duşit; dar încă ce frică am dus eu cînd treceam pin apă! Vai! atunera 
dară dumitale tot "(au 

ă, dară 
» pentrucă, 

socotiam că moră înnecă, că va fi pace de mine, 
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fost milă de mine şi al mai rădicat sacul! Vedi! se cunoasce că escr 
om bun; dară și eu toate acestea le-am suferit numai ca-să nwmi stric 

învoeala şi să fiu la dumiata pînă ce-a cîntă cucul!“ 

Ce se mai dică bietul popă? Au trebuit să închidă toate în inimă 
și să se arete de și nu vesel, cel puțin nu mînios. 

Pepelea se bucură numai de tonoasele sale cele nimerite, şi s'au 
culcat iîngă apă să doarmă, pentrucă înnoptase acuma. Dară popa sai 

sfătuiti cu preuteasa, ca întrun timp de noapte, cînd va dormi Pepelea 
may: grei, să/l isbească în apă şi aşă înnecîndu-se, se vor curăți de dînsul. 

„Deci dară“, dise popa, „tu femeie să te culci lîngă Pepelea în mijloe 
și eu mai spre mal lîngă tine, şi cînd "ţr-orăi dă sănm cu ghiontul noaptea, 

tu atuncia să'l împingi repede în apă, și aşă ne vom mîntui cu bună 

samă de dînsul!!“ 
Pepelea însă nu adormise încă, ci se făceă numai şi aşă ai tras 

toate goaptele lor cu urechea. | | 
Dupăce au adormit de cu sară toți, s'au sculat Pepelea şi s'a aşe- 

dat între popa şi preuteasa. Întrun timp de noapte sau tredit popa şi 

ghiontesce pe Pepelea dicîndu'r: „Audi! dormi?" 
„Da ce'1?* răspunse Pepelea în graiul preuteser. 
„Da sei! ce am vorbit noi a sară!“ dise popa, „hal acuma șil. 

vom înpinge răpede în apă!“ 
Eră foarte întuneric şi popa n'aii cunoscut pe Pepelea şi sculîndu- 

se, au isbit amîndoi pe preuteasa în apă, şi îndată s'aii şi înnecat. 
Atuncia au strigat popa, mulțămescu'ţi, Doamne, că ne-ar isbăvit 

şi de nevotea aceasta!“ și după aceea s'aii culcat earăş. Dară Pepelea 

x 

îşi cugetă: „Lasă că "i-ar făcut tu una bună! Vom vedă ce nr-a mal 

aduce şi diiia de mîne!“ 
A daia di demincaţa s'au sculat popa; dară cînd ai vădut pe 

Pepelea lîngă dînsul şi pe preuteasa sa înnecată, nu s'au ma! putut con- 

teni de atîta scîrbă şi amăricrune şi au prins a sudui și a batjocuri pe 

bietul Pepelea, ba încă voră să se apuce de dînsul la bătaie. Dară Pe- 

pelea au început a rîde şi a dice: „Nu așă de aspru, părinte, că singur 

"mi-ar poroncit să'ți âjut a dă pe preuteasa în apă! Și ce? poate te-ai 

mâînieat pentru aceasta ?* 

„Da cum să nu mă mîniti!“ răspunse popa înfurieat; „dar de a- 

ceasta şi dracul sar mîniă!“  licînd acestea o apucă popa și mai cu 

răul şi mai cu gura la Pepelea. Dară acesta 'T-aii dis: „Părinte! părinte! 

adu'ţi a minte numai de învoeala noastră şi te domolesce, că de nu, nu 

sciu ce *țr-or dice spatele !* 

Popa, însă nu mal eră de ogoit; el "l-ar fi băut într'o lingură de apă, 

numai dacă ar fi putut; el se sfărmă încă și mai tare de furie înnăintea 

lui Pepelea.



Atuncia Pepel6a mau mar aşteptat multe, ci scoțind învoeala, "I-au 
dis: „Na, părinte! Aice este scris, ce'mi esci dătorru şi ce am să fac cu 
dumiata ! AY călcat învoeala şi acuma n'a!. să'mi Spui nici un mîre! De-aş 
fi om râu, %ţi sar cădă altminterea; dară eă rămîn ca om de omenie la învoeala noastră! Aşadară îndatamare să 'mi te pul jos, că de nu, dilele tale “sînt în mînile mele !“ 

Vădînd popa că acuma s'aii trecut toate şi că nu mar are încotro, ai prins a se rugă lui -Pepelea şi a se neguță cu dînsul ca să nu'r ju- pească toate spatele, ci numai ca de o duteă de dor grițari, ba de tre, ba de șese. Dara Pepelea Y-au răspuns hotărit,: că despre toate acestea nu stă nimică în învoeala lor şi că se teme să nu păcătuească înnăintea lui Dumnedeii, dacă "Şi-a călcă cuvîntul şi nu va împlini învoeala cum se cuvine ! 

Popa au trebuit numar decât să se pură jos şi Pepelea "au jupit frumușel spatele. Bietul popă ai leşinat de durer și de amar acolo Jos, unde ai și rămas: dară Pepelea "au luat sacul cu cărţile, de "l-au de- şertat lîngă dînsul, şi luîndw'l cu sine, ai mers mar departe dicînd: „Ci. tesce, părinte, aice în cărți, că sacul nu "ţi-a trebui may mult, pentrucă te-or dură spatele să] porți! Deci "'my-otu face numay pomană, dacă "-otii luă greul cu mine! ă 
Pepelea aă apucat'o de aice înt'o lature, şi mergîrd ami cît au mei, ai ajuns într'o dumbravă de stejeri. Aice au aflat o mulțime de ghindă pe jos, şi strîngînd'o, "Şi-a împlut sacul cu ea. Pornindu-se așă, pe drum may departe, au întălnit o nuntă, care venră pe semne dela cu- nunie tot strigînd şi chiuind. Cînd aii fost Pepelea în dreptul lor, ai stat căruţa, şi nuutaşii l-au cinstit pe bietul Pepelea. EI nu sau prea dat pottit, ci au supt cam binişor dinti?o ploscă. După aceea “l-au întrebat nuntaşii, ce are el în sacul acela ? Pepelea l-au răspuns, „că oaie! „Oaie 2“ strigară nuntașii, „da de unde atitea oaie 24% „Da a de pe coasta ceea de deal în pădure! Acolo sînt o multime pe jos, vî puteți culege cîte voiţă, și nu vi dice nime nimică, ! Augind nuntaşix aceasta, ati alergat cu toții întwacold, num ai r&mas sîngură, plîugînd în căruță.  Dupăce nu sau mai y prin pădure, s'au dat Pepelea pe lîngă mireasă. şi au început a o întrebă, de ce aşă de supărată, că astădi este diua ex de bucurie şi de veselie, ȘI că nu se cade să plingă, ci să fie voroasă ca şi celalali.  Dară mi- reasa, au pus nasul în prept şi se selifosră Şi mal tare! Pepelea însă î cam pricepil scîrba şi întristarea Şi'I dise Suspinînd: „Qf! draga mea! da cum de-ax putut tu merge după un mire. hiq ca acesta! Nu s'au may 

aflat alți tineri în lume ca să te Yaye 24 

al mireasa 
&dut acera



21 

„Da cum nu“, răspunse mireasa, care vădu că'r arată străinul ace. 
sta atîta compătimire; „dară părinții mai silit să merg după acesta, pen- 
trucă'i mai bogat decît ceralalți, şi ei n'am putut să li cale cuvîntul!“ 

„Bine!“ dise Pepelea, „dar war vre tu să te mîntuesei de hide- 

niea asta de mire ?* | 
„Da cum nu!“ răspunse mireasa cam rușinată. 
„EX bine!“ dise Pepelea, „aceasta o nimică. goală, numar dacă 

vrei! Scoboară-te dară din căruță, îmbracă strarele mele, ra sacul miei 
şi te ascunde Ia acolo în. hucrul acela pînăce-om trece noi mal departe, 
și apol te vei duce în treabă'ți!“ 

Ea au făcut aşă, ear” Pepelea, îmbrăcîndu-se în harmele miresei, 
sau îmbodolit bine pe față şi sau aşedat în locul er pe căruță. 

N'au întărdieat de acuma mult, și au venit şi nuntașiă, înjuriud și 
strigînd pe înşălătoriul de Pepelea. De "l-ar fi avut atuncra la mînă, "l-ar 

fi făcut fărîme de mînie, pentrucă 'și-aă bătut aşă tare joc de dîușii. 
Nemailuînd sama la mireasă, ai purces înnăinte tot strigînd şi chiuind. 

Dupăce-ai venit a casă, saii pus la masă, ai ospătat. pînăn noapte, ai 

"mai jucat după aceea și ducîndu-se oaspeții nuntaşi pe-a casă și astîm- 
p&rîndu-se toate, s'au dus tineri la somnul cel de cununie. Cînd să se 
desbrace mireasa și să se culce, ai dis cătră mire: „Dragul miei Iubite! 
te rog să mă laşi o leacă pînă!n tindă afară, ca să mă rog lui D-dei încă 

odată sîngură ; că așă m'am juruit eu în fetiea mea, ca să spun o rugă- 
clune sîngură înnăinte de ce m'olui culcă cu mirele miei!“ 

Mirele însă nu vreă nicrdecît săi încuviințede, pentrucă sciă că n'a 

prea mers cu voie bună după dinsul şi se temeă să nw'! facă vro to- 
noasă. "Dară dicîndu' ea ca să” lege o frînghie de piclor, dacă se teme 
să nu! fugă, și s'o tragă, dacă "a păre că r&mîne prea mult, Vai în- 

voit şi mirele, mai ales pentrucă eră acuma şi cam tocat la cap, şi ai 
lăsat'o afară. Cum sai vădut Pepelea în tindă, ani fost bucuriea iui. 
Îndatamare ani furat de acolo nisce veşminte bărbătesci, au eșit în ogradă 

şi aflînd un ap, “l-ai adus în tindă, şi "I-ai legat frînghiea aceea de pi- 

clor. Vădîndu se Pepelea acum la largul săii, sări gardul din ogradă şi 

se cam mal duse, 

Mirele ai audit din lăuntru bătînd cînil afară și ai socotit că bat 

la mireasă-sa, care sau dus poate „pentru dînsa în ogradă, şi pe care. 

m'o cunosc încă. Au aşteptat ami cît au așteptat şi nemalvenind ea, ai. 

început a sgîţii de fringhiea aceea. Dară ţapul, pe care! strîngea acuma 

şi mai tare la pielor. au început a se smunci si a sbieră. Aceasta "I-au 

venit mirelui lucru cam erudat. şi eşind afară, ai vădut un țap în locul 

mirese! sale celer frumoase. Nau seint ce să fie aceasta, pentrucă la pă- 

rinţi a casă nu 'ŞI-au maj aflat mireasa. 
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Pepelea, dupăce ani scăpat din mîna mirelui, au aflat la un: om pe gard un sac, şi înhățindu'l Sai dus mar departe cu dînsul prin lume. Întrun loe au aflat o Srămadă de rugumătură de ferestei Şi "ŞI-au îm- plut sacul cu dînsa. Mergîud așă prin lume, s'au întălnit cu altul ca dîn- sul, care purtă, earăş un sac pe spate. Dupăce 'ŞI-au dat ex bună, calea, Şi "Și-a mulțămit unul altura, Sa prins amîndor la vorbă. Vorbind er ba. despre una, ba despre alta, începură a se îmbiă unul pe altul ca să şI schimbe saci. Al duile -călătorră aveă în sacul său nisce pretricele. Sciind fiecare ce este în sacul. său, și presupunînd că în sacul celuralalt sînt lucruri mar de preț, n'au stătut. mult la îmbieală, cei Sai învoit şi 'ȘI-aă schimbat sacil, Fiecarele eră volos, pentrucă, credeă că va fi înşglat pe celalalt. Decr cum 'ŞI-aii. schimbat -ex sacii, Sau grăbit fiecarele ca „să'l deslege mar curînd ca să vadă ce” în lăuntru, doară ar pute ride pe celalalt că s'au înşălat. | 
| Deslegînd ex sacir. şi vădînd ce”! în lăuntru, s'au uitat anfîndoi lung unul la altul şi apoi începură a rîde cu hohot, Atunela, dise Pepelea: »"Mi se pare că ne-am înșălat amîndor!+ 

„Ba şaş ag! r&spunse celalalt. 
»Dacă ni s'au întîmplat la amîndor una ca aceasta“, dise Pepelea, „se vede că ne potrivim; vre! dară să fim frați de cruce 24 „Bucuros!“ răspunse celalalt, şi. îndată s'au îmbrăţişat si sau pupat. După aceea au început amîndor a cutrieră toată. lumea și de-atuncia nu li S'au mai audit nimică de nume. 

  DD 

Petrea voinicul și Ileana Cosînțana, 
Pe timpurile vomiceser trără, o văduvă săracă săracă, carea ati fost rEmas îngreunată încă dela bărbatu-său. Eată că au sosit timpul să nască şi au născut un ficror. Acum din născare se cunosceă că are să fie mail pe sus decît alți oamenr. Maică-sa îl aveă foarte drag nu numar pentrucă sem&nă cu bărbatul ex ŞII tot aduceă a minte de dînsul. da” si peu- trucă într'însul pune, toată nădejdea sa pentru dile grele şi de bătrînete. De aceea Srijlă şi ea cât se poate mai tare de dînsul, îl fervă de toate relele şi "-au dat țiţă mult timp, pinăce. ai crescut acum unul, dor, trer, patru..., şepte ani și tot nu] înțărease.. Crescînd Petrea voinicul, căci asă ÎI eră numele, toţ sugînd la țîţă, se făcă un Voinic ca acela, carele nu'sy 

Cum aă prins YoYnicelul 
otdeauna în vitejiy. Cu. 
urte foarte frumoasă, În- 

la putere, nu'ŞI mai află loc a casă, ci îmblă 4 trierînd aşă lumea, au dat într'o' pădure de o e 
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tmîasa, eră înculeați şepte Smer. El aă întrat în lăuntru şi ati ucis şese, 

eară pe unul nu s'au îndurat să] ucidă pentru frumuseaţa lur cea mare, 

ci l-au luat de "l-au închis în cămara a geptea, şi strîngînd chierea la 
sine, au mers a casă şi aii spus mîni-sale ce au aflat, ce felii de curţi 
cu atita bine, şi ai rugaf'o să se mute acuma acolo. 

Luînd pe marcă-sa aii purces amîndo! la curtea, aceea şi sai aşedat 
ca să trăcască îu bine şi în îndestulare. Lîngă curtea aceea se află un 

măr nalt și frumos, carele înfloriă îndatăce sosiă ficrorul babei a casă; 
şi cînd se ducea de-a casă, pică floarea. Mărul acesta eră așadară sămnul 

cel mai bun de sciă baba, cînd îi vine fictorul a casă. 

Petrea voinicul îmblă în toate dilele în vitejii. Odată au dat de 
altă curte încă mai frumoasă într'o pădure. Aice locură Ileana Cosînţana, 

o fată scrisă de frumoasă, încît nu se mal află ei'şi asemenea alta sub 

soare, Petrea vornicul aă întrat în lăuntru și au găsit'o cosînd la ghrer- 

ghief şi "-au dis: „Bună diua, Ileană Cosînțană! frumuşică, drăgucică, 

din cosiță flori îți pică!“ Eară ea "Tau mulțămit cu gingăşie cunoscînd 

într'însul pe Petrea voimicul, carele încă eră foarte frumos şi tînăr, şi 
l-ai poftit să şadă. El sau pus lîngă dînsa şi sai dat la sfaturi amîn- 

dol. Pentru framuseţele şi isteţiile lor "şi-a cădut drag unul altuia, încât 

de aici înnâinte nu treceă o di, în care se nu fi venit Petrea la dînsa. 

Cam de cătră sară îşi luă Petrea rămas bun dela Ileana Cosînțana şi 

porni să meargă a casă. Cum au ajuns aice, ai şi înflorit mărul. EL 
ai întrat în curte şi sai hodinit, 

A doaua di la pornit ît ceră marcă-sa chieile dela toate cămările 

curții dicînd că ar vre să le curățească, dacă vor fi cevă necurate. El Ya 

și dă chieile ca unei mame, numa! "I-ai Qis: „Măicuţă dragă! eată aici 

toate chieile ! poți să îmbli prin toate cămările, numai în a șeptea să nu 

întri!“ şi după aceea s'aii dus earăş în treaba sa. 

Luînd maircă-sa ehleile, “ai îmblat prin toate cămările, numai în 

cea oprită nu; dară pe urmă nu se putu r&bdă mal mult, ei ai descureat 
şi- uşa cămări aceleia, şi vădînd pe Smăul acela aşă de frumos, "ai 

trecut fiorI prin trup, și spăxmîntîndu-se, au vrut să închidă uşă și să fugă, 

dară el "I-au dis: „Nu te teme, draga mea, vină mai încoace!“ 
Mergînd ea în lăuntru, au vorbit. puțin cu Sm&ul şi s'au şi îndrăgit 

unul în altul, încât de acuma înnăinte venă ea în toată diiia la dînsul, 

de se dgsmierdă cu el, și cînd vedea că înfloresce mărul, îl încură în 

cămară pînăce se duceă ficroru-săii de-a casă. Dară odată ai întrebat 

ea pe Sm&ă,.cum de stă el încureat întru aceă cămară ? Smăul "au spus 

că er aă fost şepte inşi aice; dară Petrea vornicul aii omorit șese, şi pe 

dînsul numa! "l-ai cruțat, pentrucă nu se îndură de frumuseața lui să'l 
ucidă. Ea îx şopti îndată cu plăcere: „Hm! spre norocul mei nu te-au 

pterdut el pe tine!“ 

. 
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Aşă, petreeeă ei nu odată amîndor pînă mar numai că nu! prindeă 
Petrea desmrerdîndu se. Întîmplîndu-se aceasta de multe ori, nu'r plăcea 
dracului de muiere nicieît că eră stinghierită tocmai atuneya cînd li eră 
dragostea mar mare, şi de aceea nu chitră la alta decit numai ce să 
facă, ca să se curățească de ficlorul său şi să trăească cu Sm&ul în des- 
fătare. Odată ai întrebat ea pe Smti, cum ar pute ea prăpădi pe fi- 
cloru-săui, ca să trăească numar amîndor, îmbiindul ca să se înarmede 
cîndva şi sa'l tare; „ori poate“, dise ea, „Să'ți dai drumul înt”o noapte 
ea doară "-ar pută face capătul întrun chip cumvă!“ 

„ Smăul însă se temei de Petrea vornicul şi nu cutedă să se apuce 
aşă de dînsul, dară sciă alte meşteșuguri, prin cari socotiă că'l va prerde 
mal. lesne, şi "Tau dis er: „Sei tu ce, draga mea? Tu te fă bolnavă cînd 
îI zări că vine ficloru-tău a casă, şi dacă te-a vede că escr bolnavă, sa 
supără ioarte tare şi sa măhni, şi te-a întrebă, că ce te doare şi ceţi 
lipsesce ? Atuncya tu să TEspungi, că tare "i rău şi că sînta Vinere 
"I-ai spus prin vis, că numay atuncia, te'r însănătoșă, cînd îi mîncă damă 
de pută de Pasere măeastră! Căck de va merge el acolo, apor să scil, 
că viă na mai veni îndărăpt, pentrucă nor am fost şepte frați, dară nicl- cînd n'am fost în stare să ne apropiăm de curb şi să luăm vrun puii.“ 

Audind aceasta, netrebniea ae maică, sai bucurat foarte socotind, că în chipul acesta se va pute curăţi mai lesne de ficror şi va trăi apor fără stinghrerire în desmierdare cu Smăul. Cum numa! au zărit că în- floresce mărul, îndată se făca bolnavă, şi începi a geme și a se văetă, încît socotial că o ra dracul, dar” pe dînsa n'o dureă, nimică.  Eată că întră şi fictorul ei în casă Şi o găsesce în pat bolnavă. V&dîndu-o văre- rîndu-se în pat, s'aii scîrbit foarte şi aă început a o întrebă, cer lipsesce, ce o doare şi de cînd "i s'au făcut r&u ? 
Ea, au răspuns: „Dragul mreă! fătul miei! 'Pot trupul m& doare şi m& arde şi nu seiu ce să, mă fac! Se vede că acesta” stărşitul mreu Petrea vornicul începi a 0 mîngără Şi a 0 rugă ca să nu se lese, ci să se caute că doară vor fi leacuri pe lume şi pentru dînsa! „Hm! dragul myeut, dise maică-sa, „leacurr ar fi, că fiecare boală îşi are leacul săi pe lume, dar” cn astă dată este greu de fătul miei, "mi-ai spus sînta Vinere prin vis, că de 

purii de Pasere măeastră, m'aş însănătoșă, 
pute aduce; of! of!“ 

Petrea însă "I-ai răspuns clătinîna din cap! »Mărculiță dragă! la greu lucru m& puseşI! Cu toate acestea oră căută ca să'ţI scap vieaţa cum oră pute; numa! mar sufere și mă mar îngă duesce pînă mîne demineață!: a] a pi A 
A doaua di cum numar Sau zărit de diuă, au pus Petrea volnicul Șeaiia pe cal şi ai plecat la drum. Pară întîră “au mers pe la Ileana. 

adus. Mie, 
aș mîncă damă de 

dară eu sciu că tu nu "mai
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Cosînțana. Cum "l-ati vădut ea ma! înarmat şi mal gătit decît în alte 

dăţi, "l-ai întrebat, unde merge? El au răspuns supărat, că maică-sa'! 

bolnavă şi că au poftit puli de pasere măreastră, dicîndu' că de nu v-a 

aduce, va muri. 

„Hm! dragul miei!“ dise Ileana Cosînţana, „măta nu îmblă să te 

crească, ci să te prăpădească.... De aceea mai bine al face să nu bagi 

în samă poftele miîni-tale, ci să rămîr pe loc, că de ter duce într'acolo, 

tu te prerde!“ 

Petrea, voinicul nux credii, socotind că ea numai de aceea îl spune 

așă, ca doară nu s'ar duce dela dînsa ci să petreacă împreună. Deci îi 

răspunse cu hotărire. „Nu, draga mea, nu pot să, stau aici o clipă măcar! 

Dragostea mea cătră maică-mea nwmi dă niciun astîmpăr; trebue să mă 

due îndată să aduc leacul, căci şi ea ai tăcut multe pentru mine!“ 

Vădînâwl Ileana Cosîuţana atita de hotărât şi de gata spre ajuto- 

rul mayei! sale, îi sau făcut milă de dînsul şi mai vrut săil lese ca să 

se preardă, el un voinic aşă de frumos pentru o maică atît de netrebnică, 

ci "au dis: „Dragu-mieu! dacă te ducă, du-te, nu te oprese; dară ascultă 

de mine, dacă voeser ca să fie bine! Mergi pînă aproape de cuibul pă- 

serii mărestre şi te-ascunde acolo ca să nu te vadă nime, şi când va fi soa- 

rele cruce amieadădi, atuneia te răpede Iute şi apucă un puli, căci nu- 

mai pe acel timp merge paserea după hrană și nu la cuib; dară cum 

îl ver luă, să fugi cât va răspute calul şi să nu te uiţi înapoi, oricât de 

grozave trăsnete și țipete al audi, căcr, eum îl cătă, pe loc în fi prăpădit!“ 

Cu acest sfat au pornit Petrea vornicul şi au făcut tocmai! aşă, 

cum “l-ai învăţat Ileana Cosînţana. Cînd ati fost soarele “cruce amiea- 

dădi, aă răpit un puli şi ai fugit necurmat, măcareă înapoia lui părea. 

căn se prăvale pămîntul şi se prăpădesce Iinmea de vuete, ţipete şi trăs- 

nete. Cu calul plin de spume abiă ai sosit Petrea vornicul la Ileana 

Cosînţana, earea sai bucurat foarte, vădîndu'l că vine nevătămat şi M-ai 

cerut putul să] strîngă pînăce a mîncă şi s'a hodini puţin. Cînd dormiă 

el, W-au schimbat Ileana Cosînţana puiul cu altul asemenea. 

Dupăce sau tredit, "şi-au luat Petrea volmicul pulul, ai încălecat 

calul şi ai mers a Casă. Cînd s'au apropieat el de curte, pe loc aii în- 

florit mărul. Vădind maică-sa şi Smâul aceasta, s'au spălmîntat foarte 

mirându-se, cum de aii scăpat el, fiindcă ex socotiă că ma veni mal mult 

îndărăpt, şi începuseră a trăi aci! fără de grijă. Dară vădindu-se înşălați 

în aşteptarea lor, ai înculeat marea lur Petrea Iute pe Smă&i în cămară 

și Sai pus în pat şi începi să oftede şi să se valete. 

Cum ai întrat Petrea în casă, au şi întrebat'o, ori de nu îi cevă 

- may bine, şi r&spundîndu'i ea că nu, ai tăreat îndată putul acela, “l-ai 

curăţit bine, "l-au pus la foe şi "l-au făcut Qamă. Cum numai ai gustat 
*
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eazdin Qamă, se prifăcu îndată şi ai şi început să dică cumeă 1% mal bine, 

A doaiia” di ai mers Petrea earăș, ca şi mal năinte, în vorniciile sale, dar precum totdeauna, aşă și acuma, pe la Ileana Cosînţana. După accea ati ma! îmblat pe unde au îmblat şi sara s'au întors earăş a casă. Dară pînă a nu sosi el, s'au sfătuit malcă-sa earăș cu Smtul, ce să facă ex ca să se curăţească odată de Petrea, Smăul "rau dis: „Draga mea! mîne să te faci earăş bolnavă Şi cînd va veni fiexoru-tăt a casă, să Spul, că “ți tare r&ă, şi că ar visat earăş că, dacă ay mîncă carne de purcel lins prelins, te-ay însînătoșă îndată; că dea, merge el acolo, să scil bine că nu s'a mar întoarce, pentrucă Scroafa, aceea îşi are culcuşul între nisce munți, cari se bat ne'ncetat cu capetele unul în altul, încât nu! nime în stare să se apropire acolo.“ 
Audind marea Iu Petrea Voinicul cuvintele acestea, s'au bucurat foarte cugetînd, că acuma, s'a curăți cu bună samă, de ficroru-săuă şi că va trăi în pace cu Smăul său. A doaăa di sara, cînd au zărit că înfloresce mărul, s'au făcut earăș bolnavă tare Şi au început să geamă şi să se valete şi mar grozav decât întiru, Întrînd Patrea în casă și vădînd pe malcă-sa earăş bolnavă, vaii întristat foarte şi au întrebat”o, ce”! lipsesce? Ea "au spus că o doare tot trupul şi că mar beteagă decît întîru! EI „ai may întrebat?o, or de nu poftesce cevă, ca doară Sar însănătoşă, căc! el o Yubră peste toată măsura de tare. Ea atuncia "T-au dis: „Drept, fătu- miei, ei am visat că, de-aș mîncă carne de Purcel lins prelins, m'aş în- sănătoşă ; dară nu sciă, or de 'miy pute aduce!« 
„Bunuy Dumnedea !« dise Petrea ; nâșteaptă numar pînă mîne ȘI-a- tuner ot căată să'ți aduc şi aceasta, chiar de 'mraș pune și capul. Cum s'au sculat demineaţa, Si-a pus şeaia pe cal, au încăleat şi au plecat earăş pe la Ileana Cosînţana. Cum "L-au vEdut întristat, "l-au și întrebat îndată, că încotro e gata de călătorit? EI "au spus toate cu de-amăruntul, Acuma Ileana Cosînţana mau may căutat să/l oprească, pentrucă'! cunosceă, iubirea, cătră maică-sa, și sciă de may înnăinte, că orice desfătuire ar fi de prisos, şi de accea au dis suspinînd: „Hm! hm! măta nu îmblă să te crească, ei să te prăpădească ! Dacă Voesci să mergi numay decît întracolo, apoi ascultă ce'i spun eu: te di ra în cutare loc şi cînd a fi soarele cruce amieadădi, te r&pede rute că poate ver pute 

va pute alergă calul, Şi înapoi să nu te ulţi, căer, cum te-% urtă te va înșfăcă scroafa, Şi mai mult nu vey bă apă. Tinînd bine în minte cuvintele acestea, au călătorit Petr 

nind 

ea vornicul 
încotro W-aii spus Ileana Cosînţana. Cum aii ajuns acolo „ a fost şi soarele 
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cruce amreadădi şi munții încetaseră de a se bate și seroata 1 mersese la prim- 

blare. Îndată, sasi apropieat şi el şi ai înhăţat repede un purcel ; apor dădă 

Yute pinten! calului gi plecâ îndărăpt. Dată munții unde n'a început să 
se bată cap în cap și scoafa să/l fugărească, încît socotiai că prere lumea 

înapola Iuy; însă el nu sai uitat îndărăpt, ei "şi-au pădit drumul drept 

şi au scăpat aşă! Cum aii ajuns la Ileana Cosînţana, "l-ai primit cu bu- 

curie mare, "l-au ospătat bine şi 7l-aă pus să hodinească puţin. În timpul 
acesta "I-ai schimbat ea'earăş pureelul, punîndu” altul în loc ca și acela, 

şi pe celalalt “l-au ascuns într'o cămară. 
Dupăce vai deșteptat, “şi-au luat Petrea voinicul purcelul şi ati 

plecat spre casă, ca să nu lese să pătimească maică-sa atîta, căci el o 

Yubră ca ochi din cap. Dară ea a casă, dupăce sai dus ficroru-săi, sati 

dat la desmirerdăcluni cu Smăul şi la desfătări, socotind că acuma pace 
de dînsul și că nu s'a mai întoaree înapor. Soartea însă vri altmintrelea. 

Și amii mar că eră săi pripească Petrea vornicul în desmrerdăctunile cele 

mai mari, pentrucă ei nu mal aveă grijă de nimică şi se îmbătară cu 

totul de plăceri. Cînd numar de-odată ce văd er că înfloresce mărul! 

Spaima lor! Îndatamare ai închis maică-sa pe Smăui în cămară şi s'au 

culeațt în pat şi au îuceput a geme şi a se văletă, câtu'ţi păreă că moare 
acuş! - 

Cum aii sosit Petrea, vornicul, au descălecat şi au întrat cu grabă 

în casă să vadă de maică-sa, cumui mal este, și aflînd că "1 tot rău, 

ba încă mai tare, au făcut rute o damă din purcelul acela şi "I-au dat'o 

s'o mănîrice! Cum ai mîneat'o, W-aă dis ea: „În mulțămesc, fătul mreu! 

Acuma "mi mal bine!“ 

Petrea volnicul sai bucurat foarte şi aii început să îmble earăş 

după vitejii ca şi mai năinte. Dară maică-sa a casă sau dus la Smăă 

să se sfătuească, ce să facă de-acuma şi cum să'l peardă mai de bună, 

samă ? Smăul %-au dis: „Draga mea! ficroru-tăui e un vornic foarte mare, 

dacă au scăpat şi de acolo de unde "l-am trimes mai năinte! Va fi cu 
grei să ne cotorosim de dînsul! Nu seiii încotro să”l mal trimetem ! Dar 

eată ! îmi mai vine una 'n cap: să te faci earăş bolnavă şi cînd te-a în- 
tebă de nu mai sei! de vreun leac, să! spui ca să'ți aducă apă moartă 

dela fintina moartă, că ax visat că, cum te! spălă cu dînsa, îndată ter 

şi însănătoşă; căci de aice sciii bine că w'a mar scăpă, pentrucă, oricine 

voesce să Yare apă dinti'însa, pică îndată mort jos!“ 

„Bine!“ răspunse ea; „lasă c'oră face așă.“ 
Peste puţine dile earăş găsesce Petrea vomicul pe maică-sa bolnavă 

şi culcată în pat, şi s'au întristat foarte nesciind de ce se tot bolnăvesce 

maică-sa așă de des, şi aii întrebat'o, ori de nu scie cevă de leac și 

acuma ? Atunci ea X-a dis: „Ba da! am visat, fătul miei! că, de-aş
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avă apă moartă din fintîna moartă şi de m'aș spălă cu ea, eu mas 
însănătoşă ! 

, 
„Bine! mărculiță dragă!“ răspunse Petrea voinicul, „mîne demineață 

volu căută să'ţi aduc şi aceasta!“ 
A doaiia di s'ai pornit bietul Petrea cum. numar începi să se ză. 

rească de diuă, închingîndu'și calul cu putere ca nu cumvă să pată cevă, 
şi au mers earăş pe la Ileana Cosînţana. Cum "l-ai vădut ca că vine 
așă de îngrijeat, "l-ai întrebat, încotrd merge? El -ai spus toate câte s'au 
întîmplat cu maică-sa şi ce "I-ai poroncit ea, fiindcă dorul er erâ pentru 
dînsul poroncă. Ileana, Cosînţana însă, clătinînd din cap şi suspinînd, 
%-aă spus earăş: „Hei! dragu-mreui! Măta nu vre să te crească, ci să te 
prăpădească! Dară bun e Dumnedeu! Mergi în cutare loc, că ver află fîn- 
tîna acesa; să seci însă că cine ia apă dintrînsa, cade îndată mort jos; 
numai cînd e soarele cruce amlreadădi, îşi prerde fîntîna aceea, însuşietatea 
aceasta. Deci dară ra bine samă să nu smintesci, ci să te răpedi Iute 
cînd va fi soarele cruce amreadădi, să iar apă înto clipă şi să fugi cît 
îi răspute şi să nu te VițI înapoi, căci fîntîna va începe să arunce apă 
după tine, şi dacă te- va ajunge vrun strop, ver pică pe loc mort jos.“ 

Petrea vornicul au făcut tocmar aşă, precum "l-ai învățat Ileana 
Cosînțana. Cînd au fost soarele cruce amileadădi, sau repedit de au luat 
apă, şi de acoleă îndărăpt cât răsputeă calul. Înapora lur fintîna vură şi 
clocotiă şi împroşeă şiroare de apă, dară Petrea vornicul s'au ținut de 
sfatul: prietinir sale şi nu sau uitat îndărăpt, şi aşă au scăpat şi cu astă 
dată, de moarte. 

Mai înnăinte de a veni a casă la maică-sa, au abătut earăş pe la Heana Cosînţana. Ea "l-au primit foarte bine şi "lau ospătat, şi cînd s'au culeat el puţin, ea earăş -au schimbat apa și "I-au dat alta în loc. Cum s'au tredit Petrea vornicul, S'aă şi pornit îndată la maică-sa a casă, 
Dară marcă-sa a casă cum s'ati pornit el, ai început earăş să tră- ească cu Smâul în desmrerdăciuni şi veseliy, fără nicro grijă, căci nu'l mal aşteptă să se întoarcă şi de aice. Dară, uitîndu-se afară, ce văd de-odată că înfloresce mărul.: Spaima și frica lor! Înti”o clipă ai încureat maică-sa pe Smăi în cămară, sai aşedat în pat şi începi a geme şi a se văleră, cât îți eră mar mare mila de dînsa, ! Cum numar au întrat ficloru-săă în casă cu apa, au şi alergat la pat să dee apă să se spele, ca doară sar însănătoşă, may degrabă. Ea au luat apa și "Tai mulțămit, dară numay din bude, că cu inima "lar fi înghițit de-odată, numai să fi avut putere! După aceea s'au spălat cu dîusa şi Sau prifăcut că'w sănătoasă. | 
Petrea vornicul socotră în sine: 

| i „Acuma n'am Srijă ! voru pută să îmblu nesupărat în trebile mele.“ Dară matcă-sa n'au încetat. nici acuma, 

E
 

e 
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să, măşinede în potiiva ficxorului său! Îndată ce sau pornit Petrea vor- 

nicul de-a casă, ea au și alergat la Smăui şi au început a se tîngui şi a, 

se văleră înnăintea lui, că firu-săă trebue să fie născut întrun ceas de 

noroc, că de aceea nu mar pot scăpă de dînsul, şi că ei w'or mal av 

dile bune împreună! Smăui însă au mâîngăteat?o cu desmirerdăn şi apoi ai 

învățato săl mal trimată şi la fântâna vie după apă vie, credind că de 

aice de bună samă nu sa may întoarce! Așadară peste puțin timp ati 

cădut marcă sa earăş la qăcare şi S'aii făcut bolnavă şi mai grozav 

decât mar înnăinte. , 

Întio sară cînd ani sosit Petrea vornicul a casă, a aflat'o earăş ge- 

mînd şi văetîndu-se. Supărarea şi scîrba lux eră foarte mare. Mult se 

miră el, de ce oare se bolnăvesce marcă-sa aşă de des! EL bietul nu 

presupunea nimică răi şi de aceea o întrebâ, ori de mai scie şi acuma 

vreun leac cevă, ca să se poată însănătoşă? Ea "au răspuns oftînd. și 

vălcărindu-se: „Făâtul mieu! văd că tu mă Iubesci şi că esel tare bun 

pentru mine! Am visat şi acuma, că dacă aş bă şi m'aş spălă cu apă vie 

din fintina cea vie, eu m'aş însănătoșă îndată!“ 

Petrea vornicul, cum numai ai înțeles că se mal află leac pentru în- 

sănătoșarea. marcii sale, ati mai prins la inimă şi sau may liniscit. A doaua 

qi desdemineață, cum s'au sculat, "și-au gătit calul şi aii şi plecat după 

leac, abătînd earăș pe la Ileana Cosînţana. Aceasta vădîndu'l venind scâr- 

bit, îndată s'au priceput ce este, şi "l-ai întrebat: „Încotrd voinice ?% 

„Tot după leacuri“, răspunse el; „măxculița mea earăș sai bolnăvit 

may cumplit decît înnăinte şi m'au mînat după apă vie la fântâna cea vie !“ 

„Hm! hm!“ dise ea suspinînd şi dînd din cap ; „măta nu vr& să te 

crească, ci să te prăpădească! Dară bun e Dumnedei, cu ajutoriul lux se 

fac toate! Du-te dară în cutare loc şi cînd va fi soarele cruce amreadădi 

să te r&pedr Iute, că ver pute luă apă; însă după ce luă-o, să fugi 

cât în răspută și să nu cauţi înapoi, măcar să audi orişice.“ 

După învățătura Ilenei Cosînțenei Petrea vornicul ai luat şi acuma 

bine apă şi întoreîndu-se aii venit earăş pe la dinsa. Aice ati poposit pu- 

țintel, şi în timpul acesta "-au luat ea şi această apă. După aceea sau 

pornit el în graba mare a casă. i ” | 

Aice la curte petreeeă maică-sa şi Smâul tot în desmierdăciuni şi 

sburdă de bucurie cugetînd că de-acolo nu s'a ma! întoarce. Dară ce mi- 

rare şi scârbă cînd au “vădut er mărul earăş înflorind ! Îndatamare înce- 

pură care de care a se ascunde mal degrabă, Sm&ul în cămară, eară ea 

în pat. Aice se dădu la gemut şi la vălerat, nu că doară o dureă cevă, 

ci numai că nu se puteă curăți de ficlor! 

Cum numa! ajunse Petrea, voinicul a casă; își lăsâ calul nedestăr- 

nițat în ogradă şi dete fuga în casă să dee mîni-sale apă ca să se spele.



Aceasta, cum S'aă spălat, au și dis: „În mulțămese, fătul miei! parcă 
mai m'am uşurat şi sîmţese cum mă tot însănătoşed !* | 

Vădînd Petrea vornicul această prifacere grabnică, se bucură, şi eși afară de'șI griji calul, și întrînd earăş înlăuntru, s'au hodinit pînă de cătră diuă, cînd s'au dus earăş în viteji. Nici n'aă eşit bine din ogradă, şi malcă-sa ai și mers de au dat drumul Smăulur. Din noii începură a ţină. sfat, ce să facă şi în ce felu să'l poată prăpădi. Atuncla ati dis Smăul: „Ei mar sciu încă un loc întwo depărtare foarte mare şi de va îmblă şi acolo nevătămat, apor să sei că”! voinicul votnicilor şi că nu mar poate face nime nimică! Cînd va veni a casă, să te faci earăş bolnavă Și să Spurl că ter însănătoșă, dacă'ți va aduce o smiceă, adecă un rămurel creseut într'o primăvară, dinti”un măr-dulumăr, căci, cum se va, apropiră de acest măr-dulumr, îl va face îndatamare bucățele cu ramurile sale, carI îs tăroase şi se tot mișcă ne'ncetat!“ Ea "-au făgăduit că după vro cîteva dile va, cercă și acest mijloc. 
Venind Petrea vornicul într?0 sară din vetejir a casă, au aflat pe maică-sa earăş dăcînd, şi sai mirat de ce nu se mal poate ea însănătoşă, odată cum se cade. Apoi supărat Și cu jale au întrebat?o, our de nu may scie și acuma vrun leac pentru dînsa? Ea "-au răspuns: „Dragul mrei, fătul miei! ei poate m'aș însănătoșă, dacă "mi-ar aduce o smiceă de măr-dulumăr, ca să o fterbr şi să'mi taci scăldătorr 14 Ce să facă bietul Petrea? Sau luat a doaia di şi s'au dus după leac, trecînd earăş pe la Ileana Cosînţana. Vedîndu'l ea îngrijeat şi în- țelegînd dela dînsul încotro merge, 'X-aă dis earăș: „Hm! hm! Măta nu VIE, să te crească, ci să te prăpădească ! căci ramurile pomului acelura sînt tăYoase şi nu stai mălcum nicio clipă, ci se toţ mișcă necurmat, şi care cuteadă să se apropile numai, nu se mai întoarce ! Dară tu, dragu-miei, dacă voeser să, seapI teafăr și cu vieață, pădesce cînd va f soarele cruce amireadădir și atunci te răpede rute de rumpe 0 smiceă, căci numa! atunela păuseadă mărul-dulumărul cu vamurile sale ; și cum îx rumpe-o, s'o ştergi de-acolo cît îi răspute mar degrabă, și ferească D-dei să te uiţi cumvă îndărăpt, capor esei plerdut !« 

Petrea vornicul au făcut cum "l-ai învăţat ea, Și au scăpat și acuma, 
. . . - 

. > . 

întreg, și venind cu smiceaiia aceea pe la Ileana Cosînţana ȘI poposind acolo, ea earăş %-aă schimbat'o şi aceasta, dîndu'w altă smiceă în loc, și 
> an pag pe cea adevărată au ascuns'o înt'o camară cu celealalte lucruri schim- bate. Dupăce aii ospătat Petrea vornicul cevă şi au dormit puţiutel, sau Pornit cu smiceaua spre casă ca, să lecuească pe maică-sa, A casă la dînsul s'au ătui ă Ş 

„iei a dîns I Sau fost Sfătuit acuma maică-sa cu Smăul, SĂI facă capătul, dacă va mar scăpă de unde "1 ati fost ţ dis: „Na'ţr aceste trer scule de mătasă, 

cum 
rimes. Smăul "r-au 

ȘI de-a veni e] teafăr a casă,
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săi spur că tu n'ar fost bolnavă, și că cu toate încercările de pîn' acuma 
mai vrut alta, decît să”! cerci numar vorniciea! După aceea să dar aceste 
trei scule de mătasă unul cîte unul să le rumpă în mînă; căci de sa 
apucă de aceasta, să scii că de bună samă îşi va tără mînile cu dînsele. 
Atuneia să mă strigi repede pe mine şi ei''loră dumică ?n bucățele, căci 
atuncia nu 'mr-a pute face nimică !“ 

După sfatul acesta au și urmat șerpoatea de maică. Cum numai ai 
ajuns Petrea vornicul a casă și "-aii dat smiceauia în mînă, Ya dis - 
maică-sa: „Dragul miei, fătul miei! Sci! tu una? Ei pînă acum nam 
fost nielodată bolnavă, și de cîte or! te-am trimes încotrovă. au fost nu- 
mal pentru aceea, ca să'ţi văd votniciea, ori de escr vornic sai ba! 
Acuma te-am cunoscut că esec vornie ales, care nwşi află părechre pe 
toată taţa pămîntului. Dară încă un lucru vorii să'ți may dai, şi dacă/l 
vel face şi pe acesta, apol să seii că rămit voinicul vormicilor! Vedi! Eu 
derădicînd am aflat într'o cămară trei scule de mătasă, şi audind din 
bătrînr că mătasa ar fi cea mai tare dintre toate felurile de aţă, aş voi 

bucuroasă să văd, or! de escr tu în stare să le rumpi saă ba!“ 
Audind Petrea voinicul aceasta de la maică-sa, "I-au credut pe cuvînt, 

socotind că şi ea! aşă cu dreptate ca și dînsul; dară s'aii înşălat grozav! 
Deci dară el au luat acele trei scule de mătasă și aii eşit afară cu ele 
dinnăintea curții, unde sfă de faţă şi marcă-sa. Aice au pus doauă scule 
jos. adecă: cel de mătasă albă şi cel de mătasă roşiă, ear pe cel de 
mătasă neagră "l-ai luat pe mîni, pe unde pun uni! brățelele, şi au smuncit 

odată, şi mătasa s'au rupt pe loc. După aceea au luat sculul cel de mă- 

tasă roşie, "l-ai pus pe mîni ca şi pe cel dintîni, şi cum aii isbit odată, 
saă rupt şi acesta. Dar marcă-sa, sehimbă numai fețe privind adîneită şi 
desnădăjduind că nu'şi va ajunge scopul nici acuma. Dupăce au rupt el 
cele doaite scule, ai luat şi pe al treile, pe cel de mătasă albă, şi pu- 

nîndu'l pe mîni, 'smuncesce. odată, nu se rumpe; sbuenesce a doaiăa oară, 
mai tare, nu se rumpe; cînd a fost a trera oară, aii isbit în laturi cu miî- 

nile cît ai răsputut! Dară vai! Și acuma nu s'ai rupt sculul, ci "i sai 
curmat mînile, de ai picat: palmele dela închieretură jos, şi el ai remas. 

clunt, numai cu monturile de mînă, cu carile nu puteă face nimică. 

V&dind aceasta şerpoarca de mamă, s'aă bucurat foarte și ai în- 
ceput a 3trigă pe Smăi, cît îi luă gura, să easă din cămară, să! rare lux 

Petrea vornicul sabiea şi să! tare capul cu ea, căci acuma nu Ya pută 

face nimică,! , 

Îndată ai eșit Smul afară, şi înşfăcînd sabiea, voră să” tare capul. 
Daw Petrea votnicul, neputîndu'i face nimică, at început să! roage dicînd: 

„Act văd că mă veţi prăpădi, căci eu nu vî pot face nimică; dară cu 
limbă de moarte vă rog și vă jur pe tot ce aveţi mal scump şi ma! drag
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pe lume, 'ca să'mi împliniți o sîngură dorință, adecă: după ce mă veți 

tără, să'mi strîngeți toate bucățelele din trupul miei şi împreună cu ar- 

mele mele, cu cari am vohnicit, să le puneţi înti'o părechie de disagi pe 

cal; apoi să luaţi un bicri și să plesniți odată calul dicîndur: „Du'l şi 
mort pe unde "l-ai purtat cînd au fost viu.“ 

- Nică n'au sfărşit toemai bine de vorbit, şi Sm&ul "r-aui şi tăreat capul 

dinnăintea mîni-sale, şi după aceea “l-ai făcut tot bucățele. Pe urmă m-ai 

dis er: „Hal să'l punem în disagi să/l poarte calul şi mort pe unde "lasi 
purtat viu, că's încredințat că calul nu sa mal întoarce înapor cu el nici- 
odată, dacă va merge pe unde au mar fost; şi de ar şi întoarce calul, 
vii nu va mai fi Petrea vornicul nicrcînd!“ Şi aşă au şi făcut! Dupăce 

“l-au pus în disagI pe cal, aă dat cu biciul într'âînsul, dicîndu'r: „Poartă'l 
şi mort pe unde ?l-ai purtat via!“ 

Calul au pornit îndată şi ai mers la Ileana Cosînţana, fiindcă stă- 
pînu-său mergeă totdeauna mai întîră pe la, dînsa şi apor pe aura. Ajun- 
gînd la poartă, au început să bată cu pictorul înti'însa şi a nechiedă. 
Heana Cosînţana ai eșit afară şi au deschis poarta. Cum au vădut calul 
cu disagir pe dînsul, ai şi dis: „De mult te-am aşteptat eu să'mr vil 
așă !4 şi luînd calul de frîu, "l-au dus în grajdiu; eară disagil I-au bă- 
gat în casa cea mare şi 'X-aii deşertat pe masă. După aceea ai mers în 
cămara aceea unde ţineă ea toate lucrurile cele schimbate, și prindînd 
pulul cel de pasere măreastră, "l-au dus în casa cu bucăţile şi "I-ai dis: 
„Pulu de pasere măreastră! ew'țI poroncese să pur din bucăţelele acestea 
bucăţică lîngă bucăţică, care cum au fost, că de nu ler pune, te-ofii face 
şi pe tine aşă bucățele.“ Dicînd aceasta au închis uşa şi au eşit. 

Peste câtva timp au întrat earăș înlăuntru şi ai aflat trupul urdit, 
numai bucățelele nu se ţinea una de alta. Atuncia ai prins pulul şi "l-au 
dus earăş înapol, şi ai adus de-acolo pe purcelul cel linş prelins. Ace- 
stura "ai Qis: „VedI tu, pureel lins prelius, trupul acesta? Să mi'l lingi 
prelingi, ca să nu se cunoască că au fost bucăţi, căci de nu 'mi'l ver 
linge şi de nu 'mi'l vei prelinge, apoi şi pe tine te-oli face aşă bucățele 
ca acestea.“ Dicînd aceasta au eşit din casă. 

După puțină vreme ai întrat earăş acolo şi au aflat trupul lins pre- 
lins, încît nu se cunosceă că au fost dumicat cîndva. Ea au prins pur- 
celul și "l-au dus earăş înapoi unde au fost, şi ai adus apa cea moartă 
de ai spălat trupul cu dînsa şi aă făcut un trup de om abră mort. După 
aceea "l-ai spălat cu apa cea vie şi trupul s'au făcut ca un om rumăn Şi frumos la faţă care abră au adormit. După aceasta au mers earăs în cămară de au Inat smiceatia aceea de m&r-dulumăr, şi lovind cu ea înee- tişor de vro cîteva ori trupul, pe loc aii sărit Petrea vornicul drept în picloare și ai dis: „Of! că grei am mar fost adormit !% 

i
z
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„Da! dise Ileana Cosînţana. „ay fi fost tu dormit de veci, 'mi se 
pare, să nu te fi adus calu-tăi la mine bucățele în disagr!“ 

Atuncia "și-au adus şi el a minte .de fapta mîni-sale şi a Sm&ului, 

earii trără acuma fără de nielo grijă în desmirerdăciuni şi lucruri rele, Şi 

ai vrut numaidecit să plece a casă şi să se răsbune. Însă Ileana 0o- 
sințana -ai gis: „Dragu-mieu, Yubitul. miei! dacă voesci să răsplătesel 

cînelur de Smău şi cățeler de maică mărşăviea lor, apoi te du înarmat 

a casă! Dară cînd te apropiă, descalecă şi'ţi lasă calul de o parte și 

te dă peste cap de te fă păun foarte frumos şi te primblă pe dinnăintea, 
curții, căci Smăul, cînd te-a vede, a vre să te prindă! Dară tu să sari 

atuncia în măr! EI se va sui după tine; dară tu să sari totuna de pe 

creangă pe creangă mai sus, pînăce veţi ajunge în vîrful mărului, și de- 
acolo să sari, cînd va, vră să te prindă, toemar jos, şi aice să te dar rute 

peste cap şi tei face earăş cum al fost.“ 
Cu acest sfat sau suit Petrea vornicul pe cal, plin de mînie adu- 

cîndwşi a minte cît de cu priinţă aa fost el mîni-sale, şi cum 'l-aii 

cruțat el pe Smăi, cînd aii tăreat pe ccialalț frați ar lui, şi cum er acuma 

au răsplătit aşă de cu amar binele lui. Cînd eră aproape de curte, 

eată mărul că începi! să înflorească earăş! Cum au zărit malcă-sa aceasta, 

ai încremenit de nu mar seiă ce să dică! Smtul însă au dis: „Nu te 

teme, draga mea! Lasă să înflorească mărul cît va vrt, că Petrea vornicul 

"şi-au împlinit vitejiile! De acuma nwţi mal vine el înapoi!“ 
Petrea vornicul ai descălecat aproape de casă şi "și-au ascuns calul ; 

după aceea s'aii dat peste cap de s'aii făcut un păun mîndru mîndru, şi 

ai sburat în ogradă la curte, și tot se primblă pe sub fereşti rotindu'și 

coada cea lungă şi. frumoasă.  Vădîndu'l femerea din casă, ai dis cătră, 

Smă&i: „lan du-te afară de prinde păunul acela, căci, câtur de frumos, 

tot de-a, dragul să] ţii la curte, şi un felră de păun aşă ca acesta nici 

nu se află pe lume.“ 

Atuncia eşi Smăul afară săl prindă; dară păunul au sărit în măr! 

Smăul după dînsul, şi cînd dă să'l apuce, păunul atuneia sărtă, mar sus 

pe altă creangă, şi tot aşă, tot aşă, de pa creangă pe creangă, pînce 

ai ajuns în vîrful mă&rului. Şi Smă&ul tot după dînsul, dicînd acu pe urmă: 

„lan să te mai văd, unde "mii mar sări de acuma înnăinte!“ Atunera. 

păunul up jos, se dete rute peste cap şi se făci earăș cum ai fost mal 

înnăinte, şi scoțindu'și sabiea din teacă, ati poftit pe Smăui să se sco- 

boară jos! Cum 'l-aă zărit numai, ai încremenit şi Smăul în măr şi 

maică-sa jos, încît nu mai sciă, ort de trăese, ori de sînt morți! Nevrînd 

să se scoboară Smăul din măr de bună vore, "l-ai făcut să se scoboară 

de nevoie, eu de-a frica, şi "l-au tăreat tot bucățele, și scoțînduw inima, 

care cră foarte mare, au puso pe ţiglă. După aceea aii înfrerbîntat un 

3
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cuptoriă de fier și au început să o frigă, şi au înfrerbîntat'o întrun felu ca acela, încît numai numar să taxe foc şi să ardă. Atunera au scos'o din foc și au dis cătră marcă-sa: „Marcă ! ține de cela capăt de țiglă şi eu ori ţină de cestalalt, şi dacă nu "ţi-am fost eii cu priinţă, să'my pocnească inima, aceasta de cîne de Smtu drept în ochr; ear” dacă nu "'mr-ay fost tu mie cu priință, apor să plesnească în ochir tăr.« 
Nici nau sfărșit bine cuvîntul de pe urmă, și eată că poenesce inima ceea drept în ochit mîni-sale, ca dintr'o harmată, (tun) de tare, în- cât au sărit ochir amâîndox departe din cap. Și aşă "l-au răcorit Petrea vomicul inima sa asupra duşmanilor săr! 
Maică-sa au rămas oarbă acolo, numar spre peire, şi Smă&ul în bu- cățele; eară Petrea vornicul ai încălecat pe cal şi S'au dus la Ileana Cosînţana. Cum au ajuns la dînsa, “l-au primit foarte frumos, şi de acuma nu s'a despărțit mar mult, ci ai trăit la olaltă, în dragoste, mulți ani, şi de n'au murit, apol trăese încă şi acuma. 

OC 

  

Petrea Fet-frumos şi Dinele. 
liră o femere care aveă un pomât de nuci. Ea au fost pus pe un băeat al său să pădească pomătul, ca nu cumvă, să rare cinevă vr'o nucă din el, căcy apoi va fi vai de dînsul. 
Băeatul acela sau dat la pădit. Cînd de cătră sară, eată că au venit o cloară, şi înhățînd o nucă, au sburat cu ea cătră pădure. Băeatul acela se ra după dînsa să'y scoată, nuca.. Croara însă sau băgat în pădure Și Sau pus pe un copacti. Băeatul tot după dînsa şi dă să rare nuca ; dară ea tot țup de pe un copacră pe altul pînce s'au viriţ foarte afund în pădure. Acuma Şi înnoptase. Ce să facă bietul băeat acuma? A casă nu puteă nimeri, şi apol se şi temea să meargă sîngur sîngure] prin pă- dure. Deer s'au luat Și Sau suit pe un copaciu de frica fierelor. De aice au zărit pintre copaci o zare mare de foc. Dupăce s'au uitat mai bine so vadă, încotro'!, sau scoborit jos şi au mers la dînsa. La focul acesta „au aflat un uriaș. Uriaşii sînt ca oamenii, dar” may nalți şi mar groși decît copacir cer STOȘI, şi au și coadă îndărăpt, Uriaşul acela smulgeă copacii din rădăcină ŞUI puneă pe foc cu crengi cu rădăcină cu tot; şi gubă aceea . incolor împrejurul focului, ÎŞI punea, capul pe coadă şi ormiă aşă. Cînd au ajuns băeatul la foc, n'auă sciut ce orI alta cevâ? Au dat să, treacă peste dînsul și n'aă patut. “Tita ai 

eatul pe lingă minunăţiea accasta, au dat de o văgăună, şi credînd căy Vre 0 vizunie, în care sar pute ascunde de frica frerelor sălbatice, sau
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vârit într'însa. Dar aceasta nu eră alta decît erestătura dintre bucile cu- 

rului, Cînd sau virit acolo, uriașul nici n'aii sîmţit nimică. Mar hăt după 
aceea se 'ntinde uriașul şi sloboade un vînt de isbesce pe bietul băeat 

departe 'm pădure! Plin de sparmă începe băeatul a, ţipă ! Uriașul caută, 

"mdăvăpt să vadă ce”, şi zăresce pe băeat văretîndu-se şi'l întreabă, că 
cine acolo şi ce este? 

Băeatul îi spune că el este ficrorul lui, că el 'l-aii făcut acuma, 

cu vîntul. ' 

__ Audind uriaşul “aceasta, "l-au strigat: „Vină dar la tata, dragul tater!“ 

Băeatul au venit. Uriaşul îl a şil pune pe palmă, se uită la dînsul cu 

mirare, şi vede că om şi încă băeat foarte frumuşel. Dupăce sai uitat 

inult la dînsul şi "l-au privit din toate părţile cu mirare, "I-au dis: „Da 

seir tu, băeţele. că esci tare frumuşel şi drăgălaș! Am să te ehrem Pe- 

trea Fetfrumos!* Apol "l-au ţinut pînă a doatia di demineața, şi pentrucă, 

maveă copil, "l-ai dus a casă, "lau arătat nevester sale şi "i "l-ai dat 

să se joace cu dînsul. Nevastă-sa "l-ai ţinut foarte bine, "l-ai hrănit cu 

toate dulceţile lumii, şi băeatul au. mal crescut ami cît ati mal crescut, 

şi sau fost făcut un vornic foarte frumos. 

Aice la uriaş nu lueră nimică şi ai venit urît de la o vreme. Pe 

urmă "şi au tras pe samă, că de ce să şadă el aice ? Şi pentrucă nu puteă 

nimeri a casă, S'au luat aşă prin pădure. Au mers amă cît ai mers, şi 

au dat de nisce bătrîni, de o babă şi un moşneag, caril păsceă oile, le 

mulgeă şi se hrănyă aşă, și sara venă a casă cu dînsele, le închidea în 

ocol şi dormră. 

Sau întîmplat atuneia cînd aă venit Petrea Făt-frumos la dînşi!, că 

ex mîncă dintro oală lapte cu păsat. Bătrînir aceştia eră orbI amîndor, 

pentrucă scăpaseră odată oile pe moşiea Dinelor şi ele l-ati scos pentru 

aceea ochir. Petrea Fât-frumos eră flămînă, pentrucă îmblase foarte mult 

prin pădure şi nai putut află cevă cu ce să'şi aline foamea. Deci ai 

luat și el o lingură şi sai dat la erorpăit cu moşnegii din oală. Cînd la 

urmă, nu sau săturat moşnegii și s'au mirat, ce să fie aceasta? Totdea-. 

una se sătură din aceă oală cu păsat, numar acuma nu! „Trebue“, 

diseră ex, „să ma! fi mîneat cinevă cu nol din oală, căci altmintrea nui 

cu putință ca să nu ne fi săturat noI!* Şi ca să se încredințede, ori de. 

nu s'au furişat cinevă la dînşii în casă, au luat moşneagul lopata şi s'au 

aşedat la uşă, ear baba cocrorva şi sai dat a hăitui prin casă și a în- 

trebă, că cine este cu dînşii aice? Vădînd Petrea F&t-frumos că nu! în- 

cotră, stai răspuns dicînd: „Eu sînt, unchieşule şi mătuşică!“ 

„Da eine eser tu? 

„la un sărman rătăcit!“ Si apoi l-ai povestit toată vieaţa, sa,
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pSedi la nor“, î diseră eX, „și ni”! pasce oile, că nor tot nu le prea putem, pentrucă sîntem orbi! Însă să Yar sama la un lucru, uită-te în- coace şi în colo prinprejur ! "Toate acestea sînt tot moşiile noastre ; numay în cutare loc să nu treci, căci acolo” moşiea Jinelor, carile nr-au scos noaui ochir, pentrucă am scăpat şi eu şi baba mea cîte odată vile în- îmînsa !“ Picrorul sau prins că li va pasce oile cum se cade. Într”o demineață au cerut volmicul acesta, carele eră viteaz mare, vin şi rachiă dela moşneag, căci bătrînul avea de toate. EI "au dat o ploseă cu vin și alta cu rachiu. Votnicul de ficror le-ati pus pe spate şi fluxerul în brii, ai luat oile pe dinapox Şi ati trecut pe moşiea l)inelor să le pască acolo. Cum humal aii întrat, eată că Şi sosesce lina cea mal mare c'o falcă ?m cerru şi cu alta ?n pămînt, şi”] întreabă: „Da cum de ar cutedat tu să te bagi cu oile aice? Cine “ţi-au încuviinţat ţie ?« ȘI dă sI scoată ochil, Atunera au dis vornicul : „Ei mam sciut, ale cui”s moşiile acestea, că acuma/'s sosit aice!“ Dina însă nu Volă să sciă nimică de această desvinuire Şi volă numardecât să scoată. ochir. Vedînd vor- nicul că nu încotră, îl dise cu drag: „Dină linişoară ! dacă treaba așă, 
că nu pot găsi tertare înnăintea, ta, apol te rog, lasă-mă să'my Jălese di- 
lele şi să mar dic odată o dornă de jale, din flurerul acesta dela briu, 
Pînăce voră sfîrşi, n'a plosca aceasta, bt Puțin dintr'însa şi te răcoresce 14 
Apol ta şi dă plosea cea cu vin. 

Dina o ra şi be șr-apor îx dice: „Her! ce bună! b&utura aceasta !4 
„Bună ! bună !« rEspunse el, „de accea mai b6!* Ea au băut?o toată, 

amit cît au tost, poate ca o Ocă, sai jumătate. E] îi mar dă şi ceealaltă 
ploscă cu rachiu să bee şi dintr'aceasta. Ea au luato Şi au b&ut și dintr. 
aceasta, și-apor W-au dis: „Her! aceasta”y altă băutură ! bate may tare la cap 1 

Vomicul tot trăgea de jale din fluler şi o tot îmbiă să mal bee. Dina 
aii băut şi această, ploscă toată și Sau îmbătat şi ai început a plînge, 
căci aşă de bine diceă &l de jale. Atuncia au prins vornicul să dică de 
joc, cât te rădică, pe de desubt. Vina prinde - acuma a jucă, şi joacă şi 
joacă, ami cum au jucat. Vădind vornicul pe Dină aşă de înfocată Ia 
joc, ati smintit cu limba dopul la flurer, şi înceteadă de a may dice. Atuner 
l-ai rugat lina să may dică ! Dar el "m-au respuns: „lină, “Dinişoară 1 
nu mal pot dice, pentrucă 'mi Sau stricat dopul la fluxer! Dar reavtămr 
Să caut un jugastru” și să'my fac din inima lui un dop, că numaj din 
inimă de Jjugastru se poate face !« 

- Dina "L-au îngăduit. Petrea, Făt-frumos ȘI ai ales Jugastrul cel may 
mare şi may sros; dă cu toporul într”'însul ŞI "1 nimeresce breaşa şi] crapă, 
După aceea chreamă pe Dină şi dice : „Prinde co mînă de această 
parte de cr&pătură Şi cu ceealaltă mînă de ceea parte, şi'mi ține copacul 
crepat pînăce "-oru Scoate inima !« 
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Tina "l-au ascultat şi aa băgat o mînă pe de-o parte de copacra în 
crăpătură gi ceea mînă pe de ceealaltă parte, și aă începută să tragă. 

Atuncia au scos vornicul toporul, gi copaciul "Wat strîns inci mîinile în 
crăpătură, încît aa început breata lină să răcnească şi să strige cît ră- 
sună codri! gi munții, şi al rugă ca să! scoată mînil» din crăpătură. 

Petrea Pât-frumos "-aă (is atuncia: „Ea "'p-ora Qă drumul, dacă 
'mi'X spunc, vnde's ochir moşneagului şi al baber!“ 

ina "I-au r&spuns: „Nu sciu, că nu Yam luat cu, ci goră-mea cea 
mar mică!“ 

Petrea Făt-frumos mau max aşteptat, ci "I-aă tăreat capul, și cînd 
au venit sara cu oile a casă, "l-ai asvirlit în pod. 

Audind mogneagul şi baba vuctul acela 'm pod, "l-ai întrebat: „Da 

ce” copile? Ce duruitură se aude în podul caser 2% | 

„Am păţit o poznă“, răspunse voinicul; „dor berbeci aa început a 

se bate, gi unul 'gr-au spart capul, şi ca să nu precară, "l-am tărcat şi cn, 
şi acuma "am asvîrlit capul în pod!“ 

„Cît de aceasta, nu! nimică, f6tu-miea !4 dise moșncagul ; „de "țr-ar 
fi numai capul tăă sănătos, berbeci s'or mar face!“ 

A doaua di "l-au luat Petrea Făt-frumos carăş vin gi rachia în 
plosce fi au mers într'alt loc cu oile, tot pe mosica linelor. Cum numaY 

au dat oile la păscut pe moşiea inclor, cată că și soscsce lina cca 

mijlocie, may înfuricată decît cea dintîru. cu o falcă 'n certa și cu alta 

'n pămînt, și”l întreabă, cum de aa cutedat să viră cu oile pe mogica cr! 

EI sau desvinuit înnăintea cr ca și Ierr, că adecă'! decurind venit pe 
aceste locuri. și că n'aa sciut,a cur e moşica aceasta. lina n'an voit să 

bage în samă nicio desvinuire ai s'aa apucat cu furie de dinsul ca să”! 

scoată oclir.  Vornicul au început a se rugă ca să'l terte de astă dată. 
dară ea nu voră nici într'un felia. ci tot căută să”! scoată ochir. Vodind 

vornicul că nu isprăvesce nimică cu ruga de Tertare, aa început s'o pot- 
tească ca să'l îngădură măcar oleacă piînăce'şi va jăli dilele şi va dice 

o dornă doauă din flurerul acesta dela brîa, gi apor poate să'1 scoată 
ochit. lina 'raa îngăduit. Atunci voinicul an scos mar întîia din trarstă 

plosea cea cu vin, ad dat'o în mina liner gi aa pottit'o să bee din ca pînă 

ces! va jăli cl vicaţa. liina au luat plosca și au început să bee din ca, 

car vornicul s'a apucat şi au tras vro cîteva doine de jale cu atita 

duroşie, cît numa! lacrimile podidiră pe Dina aceea. Vedind voinicul pe 
ină atit de îndurogată, aa scos și cecalaltă ploacă din trastă, cu rachiu, 

și "Tau dato să bee și dintr'aceasta. lupă aceasta s'an apucat să dică 

nisce cîntice de juc cu atîta foc, cit te rădică în sus și nu'ţr dă nicrun 

astimpă&r. lina cam cu chief cum eră, aa început de-odată să joace, şi 
unde nu jucă și jucă de mergeă petecele.
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Cînd. eră Dina mai în focul jocului, atunex vornicul au smintit earăş 
cu limba dopul şi au stat. ina "-au spus să dică mar departe. EL însă au răspuns că “i s'au stricat dopul la flurer şi că nu poate dice mar departe, dar” dacă voesce numardecît, apoi să'l însăduească pînăce'a! va, drege flutczul, adecă să caute prin pădure un Jjugastru, sl crepe, să scoată inima, și să'şi facă din ea dopul ce” lipsesee. 

Dina "au încuviințat cu bucurie. Vormicul sau dus atuncia prin pă- dure şi 'şrau ales un Jugastru încă mar mare şi ma! gros, şi crăpîndul, aă strigat pe lină să-viră ca să! țiră er&pătura deschisă pîriă va scoate el inima din copacră. Dupăce "şi-au vîrit ina mînile în crăpătură şi au prins bine de margini, vornicul asi scos repede toporul, şi jugastrul au strîns mînile iner în cr&pătură. Ea atuncra au început a plînge și a strigă de durere şi a] rugă să! scoată mînile. El "-auă spus că va slo- bodi-o de-acolo, dacă” va, spune, unde's ochii moșneagulvi şi ax baber? Ea "I-au răspuns că nu scie unde's anumea, atîta scie că, I-au luat so- ră-sa cea mai mică, ŞII ține undevă, ascunși. Neputind vornicul află ma! mult dela dînsa "I-ai tăreat Şi e capul, şi sara cînd ati venit cu oile a casă, "l-ai aruncat în pod. 
Audind moșnegir hurducătura, "l-au întrebat şi acuma, că ce este? Petrea Făt-frumos Ir-au r&spuns cu desvinuire, că earăş s'au bătut dor ber- beci, şi bolnăvindu-se unul, ca să nu pleară, "l-au tăreat., „Nur nimică 14 diseră er; „bine că escr tu sănătos; berbeci n-a mal dă Dumnedeu!% | 
A treia di 'şr-au împlut vornicul carăş ploscile cu vin gi cu rachiu Şi au plecat cu oile la păscut într'alt loc, dar toţ pe moşiea ")inelor. AbIă ai păşit pe moşiea lor, și eată că au și venit lina cea may mică, dară, mar furioasă decat toate, cu o falcă 'n cerraă şi cu alta ?n pămînt, şi dă de-odată la dînsul să1 scoată ochir, strigînd şi rănind, cum de ai cutedat el să treacă cu oile pe moșiea er. 
Incepind voinicul a se desvinui, că el au credut că moşiea este a moşneagului şi a, babes, că el n'au sciuţ că este a au sosit hargat la moșneag,. şi altele. Atunera, Bina "-au răspuns şi may cu asprime dicîndu'* : »Minţi! "Tu bine ar sciut ale cur sînt moșiile ace- stea! Au nu "ţi-ai ar&tat ție moșneagul locul ? Socoţi tu că eu nu sciă că tu esci acela carele "mi-ar tăYeat surorile mele? De dînsele ay scăpat, dar” de mine n'ax să mai scăpi!* Și apor se apucă şi ma! cu turbare de dînsul, ca numaxdecit să'! scoată ochir. Vădind bietul Vornic că cotro ȘI că nwr scăpare de dînsa altmintrea, 

minte de me eh 4 că acuma moara nat Baa . 
| m“ plerde, te rog al numai o ţîră răgaz ca să'mi jă- lese vieaţa, şi să cânt puțin din fiuxerul acesta de la brii. Pînă atuncea 

el, pentrucă abră acuma 

DU! în- 
ai început a se rusă şi ay 
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na ploscuța aceasta și be dintr'însa. că'! păcat să se preardă bunătate de 
băutură ca aceasta. - 

bina s'au înduplecat şi ai început să bee tot câte o firă din ploscă. 
Ear' vomicul aă scos fluerul de subt brîi și s'au apucat să dică așă 
tare de jale, cît "ţi se topită inima nu alta! EI tot 'Qiceă, dar Dina tot 
beă şi plîngeă de se prăpădiă. Dupăce ai gătit; vinul de băut, Maa dat 
volnicul şi plosea cea cu rachiu, şi deșertindu-o şi pe-aceasta, sai îm- 
bătat de tot. Atuncia ai început vornicul a trage de joc şi a trage cu 
un foe ea acela, cât te rădică pe sus nu alta! Pina cu chef cum eră, 
Vau dat la jucat, şi jucă, şi jucă de'r mergeă colbul. Cînd eră ea mar 
înfocată la joe, atuncia ati urnit voinicul cu vîrful limber dopul la fluier 
şi ai încetat de-odată. ljina” spune să dică mar departe. EI însă în 
răspunde că nu poate, că "i sau stricat dopul la flurer; dar dacă” va 
îngădui să scoată inima dela un jugastra şi să'ȘI dreagă un dop din ea, 
apol X-a mar dice cît %-a plăeă. 

Dina. au încuviinţat bucuroasă. EI 'Şi-aii ales jugastrul cel mar gros 
şi mai mare, şi dînd cu securea într'însul, X-au nimerit de-odată breaşa, 

și "l-ai erăpat. Atuncia ai strigat el pe Vină să viră repede şi să țită 
asă er&pătura cu mînile pînă'i va scoate el inima! Ea “lau ascultat. Si 

cînd au prins mai bine că mînile, atuncra au scos. vornicul securea. Unde 
mai început breata Nină a ţipă şi a răcni cît răsună munții şi codri, 

şi al rugă să dee drumul -că/l va tertă cu astă dată. Dară Petrea F&t- 

frumos "X-a dis, că "I-a dă drumul, dacă %-a spune unde's ochit moșnea- 

gului şi a! babei! Dina atuncia "I-ai spus: „Dute în cutare loc la mine - 

a casă, şi te sue în pod şi caută pe costoroava de cătră răsărit şi vei 

află acolo întrun hirb ochil moşneagului şi al baber; ax moşneagului sînt 
negri, ear” al babei verdi !“ 

Petrea Făt-frumos s'aă dus la Dină a casă și găsind aici ochit, după 

disa er, X-a luat și au venit înapoi la dînsa şi aii întrebat'o, cum să” 

poată el pune earăş la loc cum ai fost. Ea "-aui răspuns scărşnind de 

durere: „Mergi la curtea mea şi ver află înapora er o fîntînă cu apă 
moartă ; ia apă de aceea şi spală cu dînsa ochii, şi s'or face ca la un 

om abră mort; şi-apor aste dinnăintea curţii altă fântînă cu apă vie și 

dacă'I vei spălă şi cu de-aceasta, atuncia or face ca vil; şr-apor mar este 

încă un măr acolo; să rar şi dintr'însul doauă smicele şi să plesnesci cu ele 

peste ochi dupăce' vei aşegă la locul lor în cap, şi atuneia vor vede!“ 

Petrea Făt-frumos ai dat fuga îndărăpt de au luat apă moartă. şi 

vie şi acele doaiă smicele de măr, şi întorcîndu-se pe la | ină, "au tă- 

Yeat și el capul, și după aceea ai plecat sara cu oile a casă. Cînd au. 

sosit a casă şi au întrat în tindă, au asvirlit capul Diner earăș în pod. 

La vuetul acesta l-ai întrebat moşneagul : „Da ce mal este? EI X-a
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răspuns, că și astădI s'au bătut dor berbeci, şi bolnăvindu-se unul, "l-au 

tăleat ca să nu preară, şi acuma ai aruncat capul în pod. „Bine că 
nui alta cevă! De-aceasta nu nimică“, dise moşneagul, „că berbec s'or 
ma! face! Bine că ţie “ţi capul sănătos!* 

A doaiăa di, sîmbătă, aă dis vornicul că n'a merge astădi cu oile la 
păscut, căci vre să se mai hodinească și el. 

„Da bine, dragu-mreu!“ dise moşneagul, „or mar pasce şi sîngure 
amii pe unde-ai ma! păscut! - 

După aceea au dis vornicul cătră moşneag şi babă: „Ce 'mi'ţr dă 
mie să vă fac eu carăş cu ochi. cum aţi mai fost? 

„Hei, dragu-mrei!“ dise moşneagul, „numar dacă poţi! toate cîte 
sînt ale mele, să fie ale tale!“ - 

EX ai fost orbi de şepte an! de dile, dar dacă asi strîns, tot au 
avut cu ce trăi. 

Atunela aă luat voinicul pe moşneag şi "l-a culcat pe laiţă, Yai 
pus ochir la locul lor, şi -aui uns întră cu apă moartă şi s'au prins; 
apol "rau udat cu apă vie şi s'au făcut ca vii, dară tot nu vedea; după 
aceea ai luat o smiceă de-acelea de măr şi au plesnit odată peste ochi 
nu tare și "l-au întrebat pe moşneag: »Vedi, moșule !* 

„Ca prin sîtă“, răspunse el. 
Mar dă a doaia oară, ŞI-apol eară'l întreabă: „Vedr, moşule 24 
„Ca prin ciur!“ fi r&spunsul. 
Mai dă şi a trea oară, şil întreabă earăș: „Vedi, moşule ?% 
Moşneagul atunera au sărit drept în picioare și "I-au dis: „Văd, 

dragu-mieui, ca un copil de şepte ani! Dumnedeu să'ţi dee noroc şi să- 
nătate şi să fie de sufletul cur te-au făcut! Ami toate câte sînt ale mele 
sînt ale. tale!“ 

Tot aşă au făcut și pe babă cu ocbhr. 
Actima Sai bucurat bătrînil foarte şi au dis: „Mîne vom merge şi 

noI la biserică, căci acuma n'am mers de şepte ani, pentrucă nu vedeam 
calea pe unde!“ 

A dbaăa di. duminică demineață, se sculară bătrîni Şi iseră, cătră, Petrea Făt-frumos: „'Tu ședi a casă! Na'ţi ehireile acestea, te primblă prin toate cămările, numai în cutare cămară, în fund, să nu mergi, pînă n'om veni noI!“ După aceea sau dus er la biserică. 
Vowmicul s'au primblat prin toate cămările şi încă tot nu esise de la biserică. Acuma/şi cugetă el dupăce au venit la cămara cea, din fund, de ce să nu mă bag eu şi într'acsasta 2 Nu s'au prea gîndit mult si au deschis'o. Și ce-au vădut acolo? Un cal de aur, îmbrăcat întro prele de urs, și frîul într'o piele de serpe. Calul mîncă jăratie şi Dăligă ealbinr. El wa may căutat la galbini, ci sai apucat de cal şi vrei să'l scoată, 
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afară. Dar calul atuncia ai tipat odată aşă de tare cât au audit moşnegir 
de la biserică. - 

Cum au audit moşnegit nechredul calului, au dis unul cătră altul: 

„Hai Xute a casă, că vornicul nostru s'au băgat şi la cal şi calul “l-a prăpădi 

de va, scoate cumvă afară !% 

Moşnegil ai alergat în fuga mare a casă şi-ati aflat pe voinic sco- 

țînd calul și "T-aui dis: „Nu scoate calul afară; bagă! rute în lăuntru, că, 

tot al tău este, numai să nu te prăpădească, că nu'I primblat acuma de 
şepte ani de cînd am fost nor cu ochi, şi tu nu scii încă cum se îmblă 

cu dînsul!* . 
Vornicul, cam ruşinat de căilcarea poroneit moșneagului, aii “Dăgat 

calul earăş în lăuntru în cămară şi "l-aă lăsat acolo. După aceea s'au pus 

er cu toții la masă şi au ospătat. La ospăț ati spus bătrînir vornicului că 

este un împărat. carele se chreamă Împăratul Roşu, și că acesta are o 
fată foarte frumoasă întrun foişor; dar lîngă foişor este un glod foarte 
larg și mare; şi că acest împărat ai dat veste în toată țara sa,că cine 

va sări peste glodul acela, şi va veni ia fata sa şi va sărută-o şi va luă, 

coroana; aceluia” va dă fata şi jumătate de împărăție. 
Fata aceea însă eră numai de făcut îs curtenilor, pentrucă câţi 

venită, şi îmblă să sară, toți pică întracel glod şi se înglodă, şr-apoi între 

curteni se făceă un rîset ca acela şr-un chicot, cît socotiar că se răs- 

toarnă curtea. . 

După ce sau sculat moșnegii şi vornicul de la masă, ai dis baba 

cătră vornic: „Mergi și tu, dragu-mrei, la împăratul acela, că cu calul 

acesta vei put& sări peste glodul acela şi luă coroana!“ 
Vomicul, voros, aleargă la cămara cu calul împreună cu moșnegii 

și dă să înealece de-odată pe cal. Baba însă "l-au oprit dicîndur: „Stăr, 

fătul mrei! că aşă nu” pută încăleeă pe dînsul!* După aceasta Ia baba 

și îmbracă mai bine pe cal cu o plele de urs şi pe frîu cu una de şerpe, 

şi dupăce "l-ai scos afară, aii dis vornicului: „Acuma te poți sui, dragu- 

miei, dară să nu! dai drumul, nici să nwl smuncesci ca să nu te pră- 

pădească, că de şepte an! nui primblat! Caută și vorbesce tot binişor 

cu dînsul și mergi încet pe drum!“ 

Vornienl aă încălecat şi sai pornit și el la Împăratul Roşu. Aice 

la foişor cră o mulţime de peţitori, cari tot -săriă unul după altul şi toţi 

pică în glod şi sc împroşeă grozav, şr-apoi începea a xîde şi a hărcăti 

cu toţir, curteni şi peţitori. de se răsună pămîntul. Când au venit rîndul 

şi la vornicul nosiru, ai început a strigă cu toţii rîdînd: „San şi tu cu 

ursul tău!“ EX cugetă că sărind va pică şi el cu ursul tur cel flocos în 

glod, șr-apoy să zâdă şi să'şi bată joc de dîusul. Dară voinicul, cînd sau 

repedit cu cal i săi. de-odată ai sărit peste ş elod pînă pe ceealaltă margine
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lîngă, foişor, nici nu "l-ai atins; îți părea că ai sburat numai peste dînsul. 
Aice ai sărutat Iute pe fata împăratului, şi cînd "I-au luat coroana de pe 
cap, ai dat cevă drumul la cal. Atuncra calul Sai înnălțat de-odată în 
înnaltul cerului şi s'au prerdut în nouri, Dară el, ea un voinic bun, tot 
Sau ținut pe cal, şi strunindu'l max aspru, Sai scoboriît earăş la bătrîny 
a casă. Aice aii băgat calul la locul lur Şi coroana în casă. 

Dupăce ai luat vornicul coroana, n'aă' seiut împăratul cine” el şi de unde”, şi aă trimes și m coace şi ?ncolo. în şepte părță ale lumii, 
sol, să caute coroana, căci la cine vor află-o, acela va fi care au şi luat'o. Altmintrea nici nu puteă să] cunoască, doar numai după pielea cea de urs și de șerpe de la cal. 

Îmblînd şi întrebînd soli prin toată lumea, n'aă aflat coroana ; dară pe urmă aă dat şi de acer moșnegi unde eră vornicul, Aice au vădut coroana pe masă şi îndată "i Sau închinat lui, întrebîndu'], de ce nu merge la împăratul ? Petrea Fet-frumos l-ai răspuns: „Eu m'aş duce, dar' sciă eui, ori de "mi-a dă el fata, sau ba! 
Solir îi spuseră că "I-a dâ-o, numar să vilă, că aşă'Y vorea împăratului. Vornicul nu sai dat poitit de doaue ori, ci s'au luat Și ati încăle- eat îndată. Dar la pornit şi cînd "si-au luat diăa bună de la moşneag și de la babă. "l-au întrebat ex, ori de n'a mai veni la dînşii! Ea vornicul I-au dis: „Nu sciu or de 'mi-a fi cu putință; dac oru căpătă fata și jumătate de împărăție, atuncia voni fi nevoit poate să rămîn acolă şi să caut de dînsa ca să nu "mi-o încalee alţii și să 'mYr-o prede!: Moşnegi! însă m-au respuns: „Oricum va fi dragul nostru, tu tot nu uită de nor, mar vină cîndva! Șrapor să'ţy fie a minte şi aceasta: calul să nul dai de sub tine nicr cînd îi merge la cununie, nici cînd î stă la masă şi orlunde ter află, nici diuia, nicr noaptea, pînă nu ver vede la ce stare vei rămînă și pînă nu ver avă staulul tău și moșiea ta!“ Cu acest sfat bătrînese Sau dus vornicul Petrea Făt-frumos la îm- păratul. Cum "l-au vădut împăratul, îndată au eșit înnăinte şi -au dis: „Bine-al venit, voxnice! “Tu eser acela care ax luat feter mele coroana ?“ „Ei sînt acela, înnălțate împărate ! răspunse Petrea F&t-frumos. - Împăratul s'ai bucurat foarte şi îndată “l-au logodit cu fică-sa şi după aceea v-au făcut şi nuntă, foarte frumoasă. Voxnicul nici la cununie, nic! la masă n'a dat calul, de sub dînsul. Cu toții se miră de un lucru ca acesta. Cînd acuma să culce, vornicul nicr a; HI nu volă nicidecât să lase calul de lîngă sine. Nunii cer mari, împăra! Şi împărăteasa înce- pură al rugă încoace şi'ncolo şi al sfătui ca săltdee măcar aici dobi- tocul acela de lîngă sine, că nu se cuvine dobitote pe lîngă ginere de împărat; dară el nu Sai dat înduplicat ca să se despartă de calul său: nu VoYă- să calce sfatul bătrânilor! 

     
       

   



LB 

Ce să facă er acuma? Unde să! culce? im retacul împărătesei nu 

volă să lase, că se temei de rîsul lumir. Împăratul sai cam supărat de 

îndărăpiniciea ginerului său. El avea afară de curte o poleată. Aice ai 

poroncit să facă un pat şi să culce pe cer tine, 

Cum ai poroncit, aşă sai și făcut. Voimicul aii tăcut mălcum și n'a 
dis nimică la aceasta. Ai dormit însurățăit acolo e noapte doaiiă, fără 

ca să dică cevă. Eră abiă după cununie. Dar” mar pe urmă fata împă- 

ratului începi a cam mîfi şi a, cîrti, că er nu "i! îndămînă aice de şedut; 

că ea nu este învățată să locuească aşă; că ea este deprinsă numai în 

curte şi pe perini, şi apoi a început al rugă ca să dee calul acela de 
lîngă sine, ca, doară or put& locui în curte. Dar” Petrea Făt-frumos n'aii 

vrut nici întrun modru să se despartă de cal, ci sau ținut morţiş de 

sfatul moşnegilor. Vădind mireasa că nu poate înduplică pe bărbăţelul 

său, ai tăcut mai departe ca să nu'l supere cumvă. 
La curte încă sai sfătuit unii cu alţii, ce să facă er, ca doar” ar 

dă vornicul calul de lîngă sine, şi m'aii putut află nicrun modru. Pe urmă 

aă mai întrebat şi de babe, că babele totdeauna sciii multe şi de toate. 

Ele au dat sfatul, să meargă împăratul, sau împărăteasa, la fata lor şi 

so roage ca să aleagă un timp potrivit și să întrebe pe bărbățelul er, că 

de ce nu voiesce să dee calul de lîngă sine, şi de ce nu'l desbracă, căci 
se vede căi îmbrăcat. | 

Cum ai sfătuit babele, aşă ai şi urmat. 

Cînd sai. culcat tinerit sara, s'au pus fata împăratului pe lîngă bir- 

băţelul său eu vorbe duler măgulitoare dicînduw: „Suflețele dragul mreu! 

Tare mă rog să nu te superi de o întrebare! Văd că nici întrun felri 

nu voe&sci să te deparți de calul tău! Trebue să seil tu cevă de nu'l dar 

de lingă tine! lubiţele drăguțul miei! de-ar sci tu cât de grei 'mi'! mie 

aici, poate tot "mi-ar face măcar .o -plăcere! Vedi că de cînd ne-am 

luat noi, tot aice dormim în poreată şi ei nu mai pot giui acuma, căci 

mam fost învățată aşă! Şi dacă tot rămîn aici cw tine, nu o fac de alta 

decât de aceea că te iubese ca ochi! din cap, ba chiar şi ma! mult, că 

pe ochi -aş dă, dar” pe tine ba! De aceeate rog să'mi spui măcar atita, 

de ce nu desbraci tu calul acesta aşă de hîd, să văd şi eu, ce felii de 

cal ar tu?“ 

Tot măgulindu'l ba cu una. ba cu alta, s'aă înduplecat voimicul pe 

urmă și asi desbrăcat calul. Cum ai luat pielea cea de urs de pe dînsul 

şi cea de şerpe de pe frâu, îndată s'au luminat poleata aceea, ca cum ar 

fi fost aprins mil de făclir. 

Cînd s'au uitat din curte afară, sau spărieat sfetnici! împăratului 

de o lumină aşă de mare şi au credut dintilu că arde poleata, și ai 

alergat la dînsa să vadă ce”? Cînd s'au uitat er pintre gard, au vădut
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calul acela steclind tot ca aurul: şi pielea cea de urs jos de-o parte, şi 
sau minunat foarte, şi întoreîndu-se la curte, ai povestit împăratului toate. 
Acuma sai stătuit cum să prăpădească er prelea aceea? Cit s'au gîndit 

„el încolo și 'ncoace, tot p'au aflat chip şi cale. Au chiemat dară ear 
babele într'ajutorii cu sfatul lor cel adîne. Ele ai dis, să facă un foc mare lîngă poreată, şi cînd a mai desbrăcă vornicul calul şi a pune pielea jos, atunci. fata împăratului să facă că se întinde şi să împingă pielea cu picioarele în foc. 

În noaptea viitoare carăș ai desbrăcat vornicul calul în urma unor vorbe dulci din paxtea soţier sale, şi au puso jos aproape de-o bortă, şi Sau culcat. Dar” ea au împins pielea cea de urs și de şerpe în foc, care eră acuma pregătit lîngă poleată, şi îndată asi și luat jar.  Atuncia s'au stîrnit vornicul mînios şi au dis: „Her, tu spureată, da ce-ar făcu? Cine te-ai învăţat, rău te-au învățat, şi de-ar făcuto tu din mintea ta, rea, minte ai avut. Acuma să scir că eu te-olii lăsă şi moră duce în lume, încotro m'or duce ochir!k 
Soţiea lu au început a se desvinui- spunîndu”y adevărul, cum au fost smomită de alţii, şi mar ales de părinții săr. Dar Petrea Făt-frumos nu volă să sciă de niero desvinuire, Vădînd soţiea lur această fire vîrtoasă, ai început a plînge și a se boci şi a'] rugă, pentru toţi Dumnedeir, ca să nu o părăsească, mal ales acuma cînd se sîmțesce că are să fie mamă, căci ea purcesese îngreunată, 
Toate rugile şi bocetele er ati fost înzădar ! Petrea, Făt-frumos nu Sau dat înduplecat. Însă max năinte de a o părăsi, s'au dus e] la un ferariii, unde au dat de Y%-aii făcut un cere de fier și venind cu el a casă, l-au pus pe pîntecele soaţei sale dicîndu' cu urgie: „Cînd oră pune eu mîna pe cercul acesta, atunci să plesnească el și tu să nascr pruncul !% Dar ea W-aă răspuns: „Atuner să ți se albească cămeaşa ta de mire, cînd *țr-oni spălă-o eu! 
După aceea au încălecat Petrea Făt-frumos pe calul său şi sau cam mai dus sbuînd. EL nau may abătut pe la moşnegii săi, ci de scîrbă au apucat prin lume, Şi mergînd așă cît ai mers, au datdelao vreme de un împărat, carele aveă numai o fată. Vedind împăratul ce cal are el, "lau prețuit că face may mult decit o împărățiă, şi plăcîndu'r si vol. nicul, "Şi-au dat fata după dânsul Și împărăţiea, întreagă. Aice trără Pe- trea, Făt-frumos cu soțiea, sa aceasta noauă în pace şi în ticnă. Nevasta lux cea may dinnăinte însă 'Șl-au făcut nisce păpuci de fier și un toreag de fer şi ai purces şi ea prin lume, ca devă peste bărbatu-săă so deslege ca să poată nasce, Mergînd ea aşă prin lume, axă ajuns de Ja o vreme la, sînta Lun, Aceasta "Tau dăruit o furcă care torceă singură. Mar îmblînd ea prin lume, 

doară ar pute dă un- 

pa
sa
 
I
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au sosit și la sînta Mrercure. Aceasta Mau dăruit o vârtelniţă care se 
învîrtiă sîngură şi sîngură depănă. De aice mar mergînd ea cît aii mal 
mers, ai ajuns și la sînta Vinere.. Aice ai căpătat ca dar nisce stative, 
carile se aşedă sîngure şi sîngure ţeseă. 

Cu aceste trei daruri ai: purces ea mai departe prin lume şi de lă 
o vreme ai nimerit şi la curtea împăratului aceluia, carele 'I-aui fost bărbat. 
Împrejuzul curții lur eră o apă, şi la apa aceasta spălă hargatele împără- 
tesei cămeșile; dar o cămeasă a împăratului, oricît o spălă ele; tot nu 

se mal alblă. Vedind breata călătoare cămeașa aceasta, îndată au cuno- 

scut'o căi a bărbatului er şi aşă ai presupus că şi el trebue să fie tot 
aici. Ca să dee vreun sămn bărbatuluy săi că şi ea este pe aceste locuri, 
ai pottit de la hargatele acelea cămeașa ca s'o spele ea, juruindu-se că 
ea va face-o albă ca ghiocul. Hargatele nu voră dintru început să "1-0 

dee dicînduv: „Ce? tu socoți că esci mal procopsită decît nor? Noi de 

cîte or am spălato felu şi chip; şi tot mam mar putut'o albi, dar” tu, 

bărdăhănoasă, socoți că îi albi-o? Creqi tu că esei mar cu coarne de- 
cît nor2* 

Călătorea noastră au înghiţit în tăcere împroşcăturile spălătore- 
selor şi ai început din noi a se rugă ca să facă măcaro încercare, dacă 

nu cred că ea va fi în stare să înalbească cămeaşa! După multă rugare 

wau avut încotro spălătoresele şi "I-au dat cămeaşa ca să o spele şi ca. 

Cum ai prins'o ea în mîni şi au frecat'o odată, pe loc Sau făcut albă 

ca ghiocul; apor au. dat'o spălătoreselor îndărăpt. Acestea, pline de bu- 

curie că s'aii albit cămeaşa, ai alergat în graba mare la curte și au a- 

rătat'o împărătesei. Ea încă sau mirat de un lucru ca acesta şi au po- 
roncit ca să chyeme pe aceă temere la curte. | 

Cum au sosit călătoarea înnăintea împărătesel, îndată au pus jos 

lîngă sine furca aceea ce torceă sîngură, și apol ai început a vorbi eu 

împărăteasa ba despre un lucru, ba despre altul. Plăcînd âîmpărăteser 

foarte turca aceasta, ai întrebat”o, ori de "i" de vîndut şi că ce-ar cere 
pentru un odor ca acesta, că ea ar voi să o cumpere. 

Călătoarea "-au răspuns: „luminată împărăteasă! Eu 'ți-ori dă-o 
bucuroasă, dacă mă lăsă să dorm o noapte în cămara aceea în care 

doarme şi împăratul !* 

Dintru început cam nu” veni îndămiînă cererea aceasta, dară may 

pe urmă aducîndu'şi a minte că împăratul nu doarme sîngur în cămara 

sa, W-au gis: „Bine! mă învocse la aceasta, numar să'mi dal furca !& 

Împărăteasa eră încredinţată că împăratului nu poate să”! fie nimică, 

pentrucă. în cămara lu! se culcă totdeauna şi cel mai eredinclos copil de 

curte ca, întîmplîndu-se cevă noaptea, să dee îndată de scire şi celora- 

lalți curteni. 
,
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Când sara. at poroneit împărăteasa să aştearnă și pentru femelea 
aceea în cămara împăratului. Dupăce sai culeat cu toţii şi au adormit, 
S'aă sculat ea într'o vreme de noapte și ai mers la patul împăratului, 
Petrea Făt-frumos, şi au început ar şopti şi a dice: 

„Scoală, Petre, scoală! 
„Să mă& scapi de boală, 
„Că de mult decînd te cere 
„Să pui mîna pe-al mire cere, 
„Să plesnească cereul myeti 
„Să nase copilaşul tău, 
„Să'mi alin durerile, 
„Să'mi seurteq cărările !* 

Dară el nu audă, pentrucă sub capul lu eră o pernă de somn, pe care, dacă se culcă, nu se mar stîrnră pînă n'o luă altul cinevă de sub cap. Vădînd breata că nu se trezesce împăratul, s'aă culcat earăş pen- îrucă se făcea diua şi pentrucă se temeă ca să n'o pripească cinevă, lîngă patul împăratului, că atunera ar fi fost poate vai de dînsa. Ă A doata di au şedut ea cu: hargatele în bucătărie. Supărată cum eră, ati scos vîrtelnița aceea ce se învirtiă, sîngură, şi sîngură depănă şi aa pus'o jos înnăintea sa. Cînd au vEdut'o hargatele, au prins a se miră de un lucru ca acesta şi au alergat în grabă de au spus împărătesei, că eată ce lucru mare are femelea aceea! Împărăteasa I-au poroncit ca s'o aducă, la dînsa cu vîrtelniţă cu tot. Cum au vădut odorul acesta, ati și întrebat pe femele, orr de nu "ar vinde ex vîrtelnița şi ce ar cere pentru ea ? Breata călătoare -au răspuns că "X-a dâ-o bucuroasă, numar dacă va lăsâ-o să mar doarmă încă o noapte cu împăratul într'o cămară, V&- (dînd împărăteasa -că împăratul nu este stinghrerit în somnul lui prin aceea că mal doarme și femerea aceea într'o cămară cu dînsul, "r-a:i încuviințat Şi acuma, bucuroasă, că va căpătă un 6dor aşă de mare! 
Întan timp de noapte, cînd ai socotit ea că dorm toți în curte, Sau sculat şi au mers earăș la patul împăratulua şi au prins ay şopti și a tot repeți cu jale: 

| „Seoală, Petre, scoală! 
„Să mă scapi de boală. 
„Că demult decînd te cere Ă „Să'ți pui mîna pe-al meu cere, 
»Să plesnească, cercul mieti 
„Să nasc copilaşul tău, 
„Să'mI alin durerile, 
„Să'mr scurted cărările 1:  
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Și acuma bau audit” împăratul, pentrucă nu se puteă stîrni tot de 
perna ceea de som, dară au audit'o copilul de curte care dormiă cu dîn- 
sul, şi fiindcă”! eră foarte credineros, "I-au spus împăratului a doata di 
toate cîte saă. întîmplat. Împăratul saă mirat tare de aceasta şi presu- 
punînd că aceă femele poate să fie soţiea lur cea dintîi și că îl caută 
pe dînsul ca să o deslege, aii voit ca să se încredinţede şi sîngur, și ati 
spus băeatului: „Audi tu băeate! ra bine sama! De s'a întîmplă ca fe- 
melea aceea să mhă şi a treia noapte tot în cămară cu mine, atunci 
să'mi tragi perina de somn de sub cap cînd va mal veni ea la patul 
mile şi va rosti. cuvintele acelea, că aş dori să le aud şi eu cu ure- 
chile mele !* | 

Petrecînd femerea. aceea peste di cu hargatele în bucătărie, a scos 
și stativele cele minunate, cari se aşedă sîngure şi sîngure țeseă, şi le-aii 
pus jos.  V&dînd bargatele stativele acestea cum se aședară sîngure şi 
cum începură a şi țese sîngure, mult s'au mirat de ele, și ati alergat în- 
dată la împărăteasa ca să'1 spură ce odor şi ma! minunat decât cele de în- 
năinte are femelea aceea! Împărăteasa ai şi dat poroncă ca s'o aducă 
cu stative cu tot înnăintea sa, ca să vadă şi ea această minunăţie. 

Arătindu-ge femelea aceea cu stativele sale, mult s'au mai mirat îm- 

părăteasa de un lucru ca acesta nevădut pînă acuma, şi ai întrebat'o, 
ori de nu "%-a vinde și acest odor. Ea "I-au răspuns că este gata să "il 
dee de geaba, numai s'o mai lase încă o noapte să doarmă tot în că- 

mara aceea în care doarme împăratul. Împărăteasa "Y-aii încuviințat cu 
grăbire, ca doară numai ar, căpătă şi acest odor neprețuit. 

Întrun timp de noapte, cînd se eredeă femerea, aceea, nesîmțită şi 

neaudită de nime, s'au sculat și au mers carăş la patul împăratulur şi 

aii început a" gopti cu mai multă. tînguire şi a repeţi cu mai mare jale 

cuvintele de ma! năinte: 

„Scoală, Petre, scoală! 

„Să mă scapi de boală, 
„Că demult decînd te cere 

„Să pur mîna pe-al mire cere, 
„Să plesnească cercul mreu 
„Să nasc copilaşul tău, 
„Să'mi alin durerile, 
„Să'mr scurted cărările !& 

Andind copilul de curte din cămara împăratului aceste cuvinte, ai 

tras Iute perina cea de somn de sub capul împăratului, şi el atuncra s'aii 

trezit și au audit şi el tînguirea bieter femel. Îndată îi s'au făcut milă 

de dînsa și aă lovit'o cu mîna peste cere. Cercul aii plesnit întro clipă 

şi pe loc femerea ai şi născut un prune foarte frumos cu părul de aur.
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Cum ai vădut împăratul un băcat cu părul de aur atît de frumu- 
șel și de dragalaş, nu mal sciă ce să facă de-atita plăcere şi bucurie, 
Repede "l-ai luat în brațe și l-ai sărutat; au cunoscut că este al lu 
Sau uitat apor şi la mama băeatulur. O jate mare "l-ai euprins cînd asi 
zărito cu papuci! cer de fier așă de roşi cît se vedeă degetele printr'înși!, a 
şi cu toreagul cel de fier ros pe Jumătate; atît de mult îmblase sărmana 
prin lume după dînsul! Sau dus îndatamare şi la dînsa, au rădicato de 
Jos. ai îmbrățişat?o şi au sărutat'o de multe ori dicîndu'”: „Draga, mea! 
Multe ar suferit tu pînă acum pentrucă ax plecat urechile tale la șoaptele altora ; dară eată te iert pentru copilaşul acesta, şi de astădr înnăinte putem trăi earăş împreună.“ | 

„De aici înnăinte au trăit Petrea F&t-frumos în tienă cu amîndoaiă nevestele sale încă mulţi, foarte mulți ani fericiți şi au stăpînit în pace îm- părăţiile lor, şi de n'a murit cumvă vreunul din er, apur de bună samă că trăese cu toții încă și astădi. 
Ea” ei n'am încălecat pe-un pari de săcară şi vV'am spus o po- veste 'n east' sară! Plătiţi'mi-o ! 
Aseultătorir răspund: Plătească/ţi-o D-qeă cu bine, ear nu cu r&u!*) 

  

*) Această poveste am audito de la doi oameni din donată sate, de la unul din Ho- vodnicul de jos, și dela altul din V oitinel ; îmbele sate nu departe de Rădăuţ. Povestea de aică este după cum 'mi-aii spus'o Horodniceanul, După Voitinelean povestea aceasta începe așă: »Er. odată un flecăiă sărăcuț și pentrucă maveă nici casă mici masă, îmblă numai pin lume şi se hrăniă, şi el cum puteă. Îmblind așă, cât aă îmblat, ati dat de un moșneag și.de-o babă. ....., 
Dela, sosirea la moșneag șirul povestii este acelaș pînă la aruncarea pe foc a picii de urs şi de șerpe. De aică înnăinte earăș se deosebesc povestitorii, După povestitoriul din Voitinel, Petrea Făt-frumos. nu "și-a blăstămat nevasta, nică mai sburat cu calul prin lume la alt împărat, ci, supărat de șotiea ce 7i se făcuse, s'aii dus a casă la moșnegi și nu mai voiă să sciă nică de soţiea sa, nici de cea, jumătate de împă- răţie. Mai pe urmă însă, rugat fiind foarte atît de soțiea sa cît și de împăratul și de toată curtea Îuă, aii iertaţ nepriința soţiei, saă împăcat cu toţii și sait întors îndiirăpt şi ai îm- părăţit în locul socrului săi, trăind bine și în ticnă cu soţiea sa și luînd pre moșnegii la sine, 

  

o 

Fata Ciudei, Vîntul, Bruma Și Gerul. 
Au fost odată un borerră bătrân, Şi acela avea un ficlor şi trer fete. Trăind el multă vreme, eată că 'T-aă sosit şi lur oara morții. Vedîndu-se acuma e'un pielor în Sroapă, 'şr-au chremat fictorul şi fetele la sine să li spură ce să facă după moartea lur. Dupăce Sai adunat er cu toții împrejurul lui, ai vorbit tată săă cătră ficior: Bată, fătu-mircuă! că eu am să mor îndată! Dec, ține bine minte ce-am să” spun acuma! Pe tine te fac moştenitoriul miei, ție”ți dărnese toate moşiile mele şi tot binele miei, dară tu să porți grijă de surorile tale şi să le măriți care 
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cum le-a cere, să nu ma! întrebi nimică, nicr să nu te împrotivescr !% 
Grăindu-li acestea, au şi r&păusat îndată. 

Vieţuind breţii nimernici mult timp în cea mar mare Iubire fră- 
țească, eată că vine într'o noapte nu seiii cine şi strigă la tereastă: 
„Dorm oamenii în casă 24 

„Am cam fost adormită, răspunse ficrorul ; „da ce este ?: 
„la am venit să'my dai pe soră-ta cea ma mare!“ îi dise străinul. 
Aducînduși a minte ficrorul de cuvintele tătîni-său, "I-ai scos străi- 

nului pe soră-sa afară și "I-au dato fâră ca să'l mar întrebe, cine este, 
Sai alta cevă. 

Peţitoriul au luat fata pe cal și au sburat cu dînsa prin aer și sau 
cam mai dus. i 

Aşteaptă fratele ca la săptămîna să vilă de cale primare, dar” pati 
venit. Aşteaptă să sosească la şese săptămîni cu colaci, da” er nu sasi 
aretat nic acuma. Ficrorul au început a cădă pe cugete, a se îngrijră şi 
a se scîrbi foarte, pentrucă nu sciă nici cut ai dat pe soră-sa, nici ce 
s'au făcut cu ea! 

La anul, cam tot pe vremea aceea, dormiă ficrorul într'o noapte în 
casă, cînd de-odată aude prin somn pe cinevă strigînd la fereastă afară. 
Se trezesce şi ascultă, şi earăş aude strigînd şi mal tare : „Hodinese căsenir!* 

Fielorul se răspunde: „Am cam fost aţipit oleacă! dară ce este? 
„Am venit să'mi dar pe soră-ta cea mijlocie“, îr spune străinul. 
Dintru început cam stă ficrorul pe cugete, ori de să "1-0 dee sau 

ba, pentrucă se temeă să nu pățească şi cu aceasta ca şi cu cea mar 
mare, dară aducîndu'și a minte de cuvintele tătîni-său de pe patul MOrțII, 
tot n'a vrut să fie neascultătortit și "I-au scos'o afară. 

Cum au vădut'o peţitoriul, ai apucat'o repede și-aă. pus'o pe cal 
ŞI-apol s'a 'cam mai dus cu dînsa sburînd prin aer. 

Așteaptă ficlornl earăş să viră la săptămîna de cale primare. și nu 
vin; așteaptă să sosească la şese săptăminr cu eolaci, dar” nici cam mar 

“ba să audă el cevă- de dînșir; par” cau tost întrat în pămînt. Au înce- 
put ficrorul a se măhni și mar. tare decît mar năinte şi a'şI propune ca 
pe a treia soră să nu o mal dee cu una cu doauiă, ca să nn păţească 
și cu aceasta ca și cu celealalte. 

Cînd la anul earăş sosesce noaptea nu seiii cine în ogradă şi începe 
a strigă la fereastă: „Sînt oameni! pe-a casă !“% 

După ce s'au deşteptat ficlorul, îi răspunse: „Sînt! Da ce este? 
„la am venit să'mi dai pe soră-ta cea mar mică 1 î dice străinul. 
„Ba nică întrun chip nu “ţr-oră dâă-o!* îi răspunde ficrorul cu tărie, 

„că eată ce am păţit cu cele doaat may mart! și apol începe a'1 spune 
toată poroganiea.
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Petitoriul nu :se lasă, ci începe a se rugă şi a'l pofti ca să "1-0 dee 
numaidecît, că aceasta îi ursita lut. Fictorul însă n'au vrut să "1-0 în. 
credințede nicrdeciît, pînăce nu "a spune cine este și unde locuesce. 
Străinul n'au vrut săi spulă nici numele, nici moșiea de unde este. 

A doaua noapte earăş au vent peţitoriul și au început a stărui 
felia şi chip tot cu binele ca să “1-0 dee numardecit, dar! neînduplicîn 
du-se fielorul, s'aă apucat străinul a'1 amerință strașnic, dacă nu va face 
așă cum vre el. Si 

Vădind ficrorul că se cam îngroașă trebile, și aducîndu'și a minte 
și de cuvintele tătîni-săa de pe patul morţii. n'au avut încotră, aa tre- 
buit să o scoată afară şi să 'I-o dee. Peţitoriul au apucat'o repede. au 
suito pe cal și au sburat cu dînsa cine scie unde prin aer. 

Și de astă dată nu s'ai mar arătat ei, nici la săptămîna, nică la, 
şese săptămîni. și nici de pe arurea nu “i-ai mal venit bretulur ficlor nicio 
veste despre dinsa! Ce să facă el acuma sîngur în curţile sale? În era 
grozav de urît. Deci s'au hotărît să se însoare, Și-au poroncit hargaţilor 
săl să'I aducă toate hergheliile a casă ca să și aleagă un cal mîndru, si- 
reap, şi apoi să meargă undevă în peţite. Dupăce "rau adus hergheliile 
a casă, au îmblat pintre armasarii cer ageri şi încolo şi 'ncoace, tot ale- 
gîndu'și ba pe cela, ba pe cela. Neputîndu-se hotărt pe care să'l Iare, 
eată, că un căluț prizării şi împiereit începi a vorbi cătră dînsul: „Stăpîne! 
alege-mă pe mine și mă hrănesce o lună de dile cu foc, și eu te-ori 
purtă pe unde numar “ţi-a fi gîndul !& 

Ficlorul sai cam minunat de-ocamdată de-o minune ca aceasta ; 
dară tot au poroncit hargaţilor să'l bage în grajdru şi să'l hrănească o 
lună de dile tot eu jăratec. Și așă au și făcut. După 'o lună de dile au 
scos hargații pe căluț înşăuat bine din grajdiu, ca să se pornească bo- 
Yeriul la drum. Cum sau vădut calul afară. unde nu începu a sări cu 
picioarele cele de dinăinte tot în sus și a se acăță, cu dînsele pe streasnă 
caser. Dupăce au Yeşit horeriul din curte, îndată au mers căluţul lîngă 
dînsul și M-au întrebat: „Ami, stăpîne, încotro vrer să călătoresey în pe- 
țite? Nu cumvă la fata Ciudey? | 

„Așă este, căluţul mreu!“ în vespunse borerașul. 
„Dacă! așă, apol suite pe mine şi'ţi ta suma că ea şede într'un foişor sus, şi de a zîmbi cînd or trece pe la fereastă, să scir că atunela, va merge după tine, dar! dacă nu, apoi nici să nu'ţr mar baţi capul să te bagi înlăuntru și so cer! 

_ Sfârșind cuvintele acestea, au sburat prin aer Şi S'au dus, sau dus, Sau dus, și peste o bucată de vreme 'au ajuns la foișorul feter Crudey, şi sburînd căluțul cu borerașul pe sub fereastă. au zimbit fata la dînsul, s&mn că volă să meargă după el. Descălicînd pețitoriul, au întrat în lăuntru. „Bună diua!“ îx dise peţitonul.  
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„Mulţămim dumitale!“ îx răspunse fata. 
„Ce mai faceţi? cum vă aflați? și bine-am găsit !* 
„Foarte bine! da dumiata ?% 
„Că şi eă! mulțămese dumitale. domniță, de ?ntrebare ! 
„Poftim, ședI la nor!“ | 
Boierașul se aşeadă pe-un scaun; mal vorbesc er una alta. şi mar 

pe urmă o întreabă el, ori de n'a merge ea după dînsul? i 
„Bucuroasă!“ "rau fost răspunsul; „ntumal nu pot să mă duc eu 

dumiata la moșiile dumitale; dar” de voescr. să rămî aice pe moşiile 
mele, apo! bine! i 

„ME 'nvoese și la aceasta cu plăcere!“ î îi dise boierașul, și Sai 
aședat cu totul în curțile el. | 

După o bucată de vreme s'au stimit un răsbori cumplit în împă- 
rățiea el, și ea au trebuit să : meargă cu oștile la bătălie. Vrând fata 
Ciudei să purceadă, X-aă dat bărbatului său toate chieile de la toate că. 
mările, dicîndu”: „Te poți primblă pe unde “ţi-a fi vorea, numai în cu- 
tare cămară să nu te bagi!“ Şi-apor luîndu'și diua bună de la dînsul, s'au 
pornit cătră duşmanii săi, și întălnindu'!, ai ţinut o bătălie cruntă Și “I-au 
învins de istov. j 

Bărbatu-său a casă însă s'ai primblat prin toate cămările și venind 
şi la aceea, în care eră oprit să între, nu s'aă putut r&bdă să nu se 
bage şi 'ntr'aceea, ci deschidîndu-o. aă întrat în lăuntru. Aice au afla: 
un Smeu răstignit, pironit şi cătusit bine pe părete, și vădîndu'l așă de 
grozav, sai spărmîntat foarte. Dară Smtul au început a vorbi cu bliu- 
dețe la dînsul și a'l rugă cu cuvinte măgulitoare, să'1 dee puțină apă să 
bee. Boreraşul "l-au ascultat și "I-au dat o cofă-plină cu apă. Cum au 
btut'o Sm&ul toată, numai ce sai înfiat odată şi sau despironit și, des- 
cătușit. de pe părete cum eră răstignit. și dicînd borerrulur diia bună, au 
sburat prin aer tocma la soţiea lui, la fata Ciudei, pe cîmpul răsborulur 
și înbățîndu-o, s'ai sălășluit cu dînsa în pustie la moșiile sale. 

Aşteaptă boreriul a, casă -să'r viră soţiea, şi nu! vine; aşteaptă să'1 

sosească, și nw'l sosesce! Ce să facă el acuma? Încalică pe căluțal său 
și sboară cu dînsul toemar unde au fost bătăliea, la oștile ex. şi lentreabă 
unde'1 domnița lur? 

„ăi venit un Smău“, răspunseră ele, „şi-au apucat'o și s'au cam 
mal dus cu dînsa prin munți cărunți în pustie. | 

Tocmai acuma "Y-au dat boreriului prin cap că Sm&ul acela, pe ca- 

rele "l-au adăpat cu mîna sa, au fost care "au furat soţiea. Aceasta "I-ai 

cășunat o scîrbă şi superare nespusă. Dară tot se '"mbărbătâ după pu- 

tinţă, încredîndu-se în puterile căluțulur său şi propunîndu'şi să nu s'a- 
stîmpere pînăce nu 'șr-a răscumpără soțiea. Și așă dînd căluţului pinteni. 

| e
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au pus gînd la soră-sa cea mar mare, și bietul căluț, sîmțindu'Y gîndul, 
M-au dus peste codri, peste munți, peste dealuii, peste vă! şi prăpăstir. 
departe, departe, toemar la dînsa, într”'o poreană în pustie, unde" eră l0- 
cuința. Aice ai descălicat el în ogradă și au strigat afară: „A casă 's 
oamenii 2“ 

„Cam pe-a casă!“ îr răspunse cinevă din casă ; „poftim în lăuntru !* 
„Întrînd el în casă şi vădîndu'și sorioara cea mal mare, "l-au cu- 

prins 0 bucurie nespusă. N'au sciut ce să qică de atita dragoste, ei 
numa! S'ai îmbrățișat şi aii vărsat lacrimi. Dulce” întălnirea după atîția 
ani de așteptare! După ce sau întrebat unul pe altul de sănătate, au 
dis el cătră dînsa: „Da unde "ţi soțul 2% 

„Că sau dus în pădure la vînat“, în rEspunse soră-sa, „dară va. 
sosi îndată !% 

Nu sfirşi bine cuvîntul, eată că și isbesce buzduganul cumnatulux 
său în poartă şi uși de “i le deschide. Atunci sorioara”y dice: „Frăţioare 
dragă ! vină ?ncoace să te ascund. că de te-a vede bărbatu-mleni, are să 
te 'nghită de bucurie !“* 

După ce “l-au ascuns, sosi și bărbatul ex a casă. Întrâ "m casă, se 
puse pe laiță și adurmecînd cevă, î dise soției sale: „Audi tu, drăguță ! 
da cinei la noi aice?“ : 

„Nur nime!“ îi răspunse ea! | 
„Da cum nu? Nu se poate să nu fie nime pe-aici, că mie'mi mirose 

a om pămintean! Să "mil scoţi îndată să'l v&d cine! 
„Ei "ți "laş scoate. îi dise ea, „dară mă tem să nu”! faci cevă, 

să nul înghiți de bucurie !* 
„Da einer?“ 
„Frăţioru-mreui !4 | 
„Să "mil arăţi îndată, că nu "Y-oră face nimică rău! ME jur!“ 
„Ea "1 scoate, și cum sau vădut, îndată s'au îmbrățişat şi s'au 

sărutat fierbinte, şr-apor DUȘI mar dă rînd unul altura cu întrebările. 
După aceea sai pvs la masă cu toții, au ospătat şi ai b&ut bine mat 
toată noaptea, bucurîndu-se foarte de această întălnire neașteptată. Mai 
pe urmă s'aă culeat. Demineaţa s'au sculat cu toţii şi au prîndit puţin. 
Dară boreraşul, voind să - meargă mai departe, au întrebat pe cumnatu- săi, pe care] chrlemă „Vântul“, ori de nu scie s] cevă şi de n'au audit „nimică de soţiea lur. de fata Cruder, spunîndu'x toată, pătăraniea cum Sau fost întîmplat. | 

„Bu“, răspunse Vîntul, „cât îmolu prin munţi și cîmpil încolo si 'n- coace, nam vădut, nici n'am audit nimică de dîusa ; da” te dă la cum- natu-mieă, la „Brumăt, eată m cutare loc, că poate "r-a pută spune el 
cevă despre dînsa!*  
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Borerașiul "și-au luat qitia bună de la sorioara sa şi de la cumnatul 
săi Vintul, aă încălicat pe'cal şi au purees mar departe. 

Sburînd borerul călare ami cît au sburat, peste munţi și peste văi, 

peste codri și cîmpil, ati dat după o bucată de vreme de o poreană 

plină de verdeață. foarte frumoasă şi plăcută. Aice se află o curte. El se 
bază 'n ogradă și strigă la fereastă: „A casă's oamenir 2“ 

„Pe-a casă! Poftim în casă!“ îr răspunse cinevă din casă. 

Întrînd borerul în lăuntru, eată că află aier pe sorioara sa cea mij- 
locie făcînd de mîncare. Cum "l-ai vădut bieata. îndată "I-au sărit înnă- 

inte. și îmbrățisîndu-se și sărutîndu-se, au vărsat multe lacrimi de bucurie. 

După ce sui întrebat de sănătate, de petrecere, au întrebat borerrul pe 

- sorioara să: „Da unde "ţii bărbatul 2% 

„Că s'au duş în pădure la vînat; dară îndată va veni a casă!“ 
Nu zăbavă vreme, și eată că sosesce buzduganul, şurerînd şi lovind 

în poartă și în ușă de îi le deschise, și apor sări pe masă și de-aici țup 

pe cula. Sorioara au înghrețat numai, pentrucă se temea de vieaţa fră- 
țîni-săii, și de aceea "l-ai ascuns într'o clipă. Mar după vro citeva mi: 
mute. eată că pică şi bărbatul er, Brumă, se pune pe larță și întreabă 'n- 

dată: „Ce străin este aici în casă, că miemi amirose a om pămintean ? 
Spanemi în grabă!“ | 

„Ea "ţi aş spune, dragu-miei, că scir că nu'ți tăgăduese nimică, dară 

mă tem să nu! faci cevă r&ă de bucurie!“ 
„Nu .purtă frică de aceasta, draga mea, ci descopere'mi îudată, cine 

se află aice!“ - 

„Frăţiorul myeu!“* îi r&spunse soţiea. 
„Da unde“ să'l văd? Aratămi'l în grabă.“ 

Ea'l scoate. Si cum s'au zărit el, în clipă s'au și îmbrăţigat, sai 

sărutat, s'au întrebat de sănătate şi ma! de unu alta. După accea s'au 

aședat cu toţii la masă şi au benchretuit veselindu-se pînă tărdiu noaptea 

cînd s'au aciăat. Demineaţa sau sculat, aa prîndit cevă, şi cînd să'şi 

Yaye boxerul dia bună, aă întrebat pe cumnatu-său Brumă, ori de n'a 

prins el cevă veste de soțiea lut, de fata Ciuder, pe care 'r-aii furat?» 

un Smăa? îi 
„Cât am îmblat eu prin păduri și munți, prin codri și cîmpil, n'am 

dat nicăruria de dînșii, nici n'am audit nimică de eI; dară poţi merge 

la cumnatu-mieii, la Gerul. că poate va sei el să'ți spură cevă despre 

dînsa !“ 

Dupăce sai ma! înbrățișat şi sau mar sărutat frăţesce, au încă- 

licat boremul pe căluț earăş şi-au început a spintică aerul. ducîndu-se 

repede ca gîndul. |
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Sburînd boierrul peste munți şi codri, peste văl și prăpăstir, ca o 
Săgeată, eată că s'a trezit earăș într'o poreană, și mar frumoasă Și mar 
plăcută decît ceealaltă. În mijlocul ex se află o curte. Boreraşul se bagă. 
'n ogradă şi strigă la fereastă: „Pe-a casă's oamenir!“ 

„Tot sînt pe-a casă!“ în răspunse oarecine din lăuntru. „Poftim 
în casă!“ 
| Boreniul  descalică îndată şi întră în lăuntru. O bucurie nespusă 
simți el cîud zări aice pe sorioara sa cea mar mică la vatră făcînd bu. 
cate! Ea încă 7l-aă cunoscut și îndată "r-aă sărit înnăinte, s'au îmbrățișat 
și S'au sărutat plîneînd de bucurie. El eră acuma foarte fericit că, 'Ș-au 
fost aflat toate surorile. După ce "și-au mar destoreat er inima și s'au în- 
trebat de sănătate, de traru Și ma! de una alta, ati întrebat trățiorul pe 
soră-sa, că unde "i se află bărbatul? 

„Că dus în pădure la vînat.* îi răspunse ea. „dară n'a întărdiă 
mult șr-a veni! 

Vorbind ex aşă, eată Vaud de-odată pîr, poe, hop buzduganul pe masă şi țup în cură! 
„Ascunde-te frăţioare de grabă!“ în dice sorioara „că îndată va sosi bărbatu- miei și mă tem să nu te strice de bucurie!« 
După ce "l-au ascuns bine, eată că, sosesce şi soțul er, Gerul; se așeaă pe-un scaun și se uită cu nasul pe sus încolo și 'meoace. „Dră- guță ! da cine'1 pe-aice ?% | 
„Că nur nime“, îr dise ea. 
„Da cum nu, că mie'mi pute a om pămintean! Să'mi SpuiY îndată, cinei în casă; că de nu, eu 'l-oră prăpădi !* 

„N'aă avut bleata încotrd și "aa spus; dară tot nau vrut să “1 arete pînăce n'aii încredințato prin jurămînt că nu %-a face răi nimică, nimică ! După ce "-au Juruit că nu “l-a strică nicr într” un chip, ea "l-au scos. Cum s'au vEdut cumnații, îndată sau îmbrățișat și s'au sărutat şi s'au întrebat de sănătate, de unele, de altele, Și mar pe urmă! dise Gerul cumnatului său: »Cumnăţele! da ce vînt te-au adus pe la nor pe-aice și. cum de ne-ar nimerit ?« ” 
Cumnatu-său au luat Şi "I-ai povestit toate din capăt în capăt cum: aa fost și după ce-au venit şi ce caută. După aceea "l-au întrebat, or de n'a audit el, îmblînd atîta, măcar cevă de soțiea lui, și or de nu scie cl încotro s*o caute? 
„Ba da! Am audit, cumnate !* îx grăi Gerul, dinsa ; dară ce folos! că Smăul acela îi tare str 

te-a vedă, îndată te-a prăpădi! Să lăsăm nor d 
dată, acum pottim la masă. Întîru să ospătăm 
ma! bine şi mar pe tienă despre toate! 

„Și te pot îndreptă la 
așnic și puternic, și cum: 

ară vorbele acestea pe altă, 
ȘI-apol vom put vorbi 

  

1 
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Aşedîndu-se ei la masă, ai ospătat şi au băut cum se cade pînă 

cam tărdiu noaptea şi după aceea sai pus la hodină. | 
Demineaţa se scoală er și prîndese cevă. După prind nau vrut 

hoteriul să se mai alinească la cumnatu-săii, că tare” eră grei la inimă 

şi dor de soţiea sa. De aceea dară "și-au luat diua bună și au purces 
încotro W-au fost arătat cumnatu-săă că se află mîndra sa. Măcarcă "l-au 

desfătuit să nu meargă mai departe, ci să'și lese soţiea în plata lut Dum- 
nedeiă, că în călătoriea aceasta îi va fi peirea, el tot nai voit săl a- 

sculte şi sai pornit mai departe. 

Călătorind boxenmul peste munți şi codri, peste văi, prăpăstiy și pu- 

stiluri grozave, timp îndelungat, eată că au dat. în fundul munţilor, de 
nisee curți mîndre şi frumoase. Acestea eră curțile Smăulur. Borerul se 

duce la dînsele, întrăn ogradă şi strigă la fereastă: „A căsă's stăpînir!“ 
Femeiea lui din casă s'aii înspărmîntat de-odată, că nu sciă ce se 

fie, că pe-acoleă nu se mar pomeniă de urmă de om pămintean și apol 

es: afară. Ce bucurie negrăită au sîmţit ea cînd au vă&dut pe Iubitul său 

bărbăţel ! Lacrimi fierbinți şi sărutări duloase l-ai fost lor vorba cea din- 

tira care o schimbară unul cu altul. După ce s'au ma! deşteptat eY din 

această norocire, au aruncat bărbatul pe soțiea sa pe căluț şi strîngîndu-o 

în braţe, ai sburat prin nouri cătră țara sa. Ă | 

Cînd sara, ai asvîrlit Smă&ul buzduganul a casă spre să&mn de so- 

sirea sa în grabă. Buzduganul,_ sosind vijiind, ai deschis porţile şi uşile 

şi s'au isbit întîru pe masă şi după aceea s'aă acăţat în culu. În urma 

lat sosi şi Sm&ul cu Iuţală. Întrâ în curte, căutâ "colo şi 'ncooce, dădu 

dintro cămară într'alta, dară mîndruța lui nu mar eră acum nicăruri. 

Îndată -au dat prin cuget că cinevă "ai furat'o. „Ce se facă el 

acum 2% Aleargă n grabă la mîţa sa de pe cotruţă şi-o întreabă: „MI- 

țişoara mea! unde 'mi' nevasta?“ 

„Ai farat'o bărbatul er de mai năinte!“ în răspunde ea. 

"Dară voru- pută-o eu ajunge, cu căluțul mreu, dacă ori sămenă aci 

mălată mărunţel și "l-oru lăsă să crească, să se coacă și apol sil strîng, 

să/l pun în stog, să/l îmblătesc, să] curățese, să'l fac păsat, să! spăl şi 

mi fac lapte cu păsat şi să mănîne, şi apoi să mă pornesc după dînsa 

so tugăresc ; oare pute-o-voru eu ajunge atuncia 2% 

„Pute!“ în dise mița. 

Smăul se Yă şi samănă mălarul (meiul), și'll lasă să crească și să 

se coacă; după aceea'l strînge, îl pnne în stog, îl îmblătesce, îl curățesce 

bine, îl piseadă, face păsat, îl spală, şi'şi direge un lapte bun cu păsat 

şi mănîncă bine. După aceea încalică pe cal şi se abureă cu dînsul 

în înnaltul cerului, scînteind şi sburînd ca fulgerul, şi cît elipeser ai și 

aiuns pe bolertă şi'1 înhaţă soţiea; pe dînsul însă l-ai dumicat bucăți
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mărunțele şi “l-au pus în nisce disagi pe calul lui, gicându'r: „Poartă! 
şi mort pe unde “l-ar purtat viu !% 

„După aceea Smăul s'au întors a casă la sine. 
Căluțul cu părechiea cea de disagi cu carne au mers cît au mers 

și ai ajuns la sorioara borerului cea mar mică, la cumnatul lur. la 
Gerul. Cum au vădut el căluțul cu disagii, îndată s'au priceput ce este, şi au dis: „Na! nu am spus eu că are să pățească aşă, căci calul Smăului are doaae inimi!“ Pe urmă lu disagir de pe căluţ şi”! răsturnă pe-o masă'n casă; după aceea chiemâ dor șolmușori cer aveă, şi li po- ronei ca să lipească bucăţică lingă bucăţică şi să alcătuească trupul omului toemal cum ai fost. Împlinind ex poronca, "%-au trimes stăpînu său peste munți cărunţi, unde se bat munții pururea cap în cap; numar cînd este soarele cruce a mieadădi, stau munții un pic, şi. după aceea earăş încep a se bate. Acolo se află doaue fîntîni, una cu apă vie și alta cu apă moartă. Aice li poronei să se repedească șormuşorir cu Yuțală cînd or stă munții de amreadădi, şi să fate n guşă apă vie Şi apă moartă şi să o aducă a casă. 

E 
După ce au isprăvit breții șormI tot lucrul cum se cade și au venit a casă cu apa, au poroneit Gerul să sloboadă apele în cîte un Păhar, și luînd el upa cea moartă, au spălat trupul cel alcătuit de bucăţi și s'au închiegat îndată și Sau tăcut ca un om abră acum mort. Dupăce ?l-aui- spălat şi cu apa cea vie, eată că au învieat, şi rădicîndu-se de pe masă, au dis: „Of! că greu am mal fost adormit! i 
„B'ar fi fost dormit eătu' lumea, să nu fi fost eu, în răspunse Gerul, că eată ce PățișI tu, și eata numay cum te-am vindieat! De acum să nu te mar încerer așă cu nehăgare de samă la una ca âceasta, că nur pute isprăvi nimică, ci numar "ți mîncă capul. pentrucă ealul Sm&u- lur are doaut inimi ȘUL Xute ca săgeata. Dar de vrex să'țr scap! soţiea din braţele Sm&ului, Apor mergi Ia m cutare loc pe-un ostrov de mare, la baba Rel ea, că eaareo eapă cu dor mîndr; cel mar mare e mîndru foarte şi gingaș, şi are doaue inimi, ear cel mar mic în prizărât ȘI găi- nățat de gobăr, dară are trer inimi. Pe acesta dacă!l ver căpetă, atuner te poți duce la Smzu. că nu te-a mar pute ajunge, măcar să se alunge el cît și cât după tine. Să seir ma! de parte, că baba aceea nu "ţi-a dă altmintrelea mîndul, pinăce nu “1 pasce eapa trei dile şi să n'o prerdr; că der prerde-o. apor "i-a stă eapul în par, pentrucă ea are un gard de nuele pinprejurul casăr Şi ?m fiecare par se află tot cîte un cap de om; numa! unul n'are încă niey un cap. şi tot cere: cap de vom! cap de om: Așă dară, dacă te bizuescr că ver p „te poți duce la dînsa, şi te nărmesce ! 

asce-o şi să n'o prăpădeser, apol | 
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„Cum 'mr-a ajută Dumnedeu!“ îx răspunse borerrul, și aport Iuîndu'și 
diăa bună de la toți, au încălieat pe căluțul său şi sat cam mar dus. 

Călătorind boteriul aşă pe drum, eată că dă peste uri lup, carele 
dăceă lîngă drum, stricat la un pictor. Vădînd lupul pe drumețul acesta, 
l-au rugat dieîndu'r: „Voinice! fă'ți un bine și te coboară de pe cal şi'mi 
leagă pielorul cest bolnav; că însănătoşîndu-mă. "ţr-ora prinde şi eu vrun 
bine odată!“ 

Boseriul aă descălieat și W-au înfăşat piexorul cum se cade, şi apor 
„Sai întors earăș la cal să încalice și să purceadă mar departe. Dară 

bietul culuț "au dis: „Stăpîne! Ya-mă și mă tară şi mă dă lupului să 
m€ mănînce, și cîud te” întoarce înapol. să vil pe aice să'mi strîngi cro- 

lanele şi să le Iar cu tine!“ | 

Cam cu grei sau hotărît boreriul la un lucru ca acesta, dară în 

urmă tot aă făcut așă, cum "I-au dis căluțul. Vădîndu' iupul facerea de 

bine și grija lui cea mare pentru dîn:ul, "I-au dis: „Foarte'ți mulţămesc, 
volmice! și să scir că atuncia cînd te'r află şi tu odată înti”o nevore, să 

cugețI numa! la mine și eu "fi-oli răsplăti binele ce "l-ar făcut cu mine!: 

Boreriul "și-au luat diua bună dela lup și ai mers ma! departe pe 

jos ami cît au mers şi au găsit un corb dăcînd lîngă drum. Corbului 

îl întrase un spin într'o aripă, de s'au fost înflat tare, cît nu mar putea 

să sboare nimică. Cum aii vădut corbul pe călătortă trecînd, îndată "l-au 
şi rugat să! scoată spinul din aripă şi să "o lege bine, că -a prinde 

şi el vrun bine odată! După ce "-aă împlinit boieriul rugămintea, "ai 

dis corbul: „Să scir, volnice! că dacă te! află cîndvă într'o nevote, să 

cugeți numai la mine, şi eu te-oim scoate pentru facerea aceasta de bine!“ 

Boieriul “şi-au luat dia bună de la corb și au purces ma! departe. 

Cînd după o bucată de vreme uii ajuns la mare şi află în năsip o mreană 
stopeind, că tusese răvărsare de apă, și după ce s'au fost tras apa 'na- 

poY, ati rămas ea pe mal. Cum "l-au zărit mreana, au şi început a'l rugă 

foarte, să o arunce 'n apă, că "a prinde şi ea vrun bine, şi cînd sa 
află şi el în vrun necad, atunela să cugete numai la dinsa. că ea va 

veni și "1-a ajută. 
Făcîndu'! boierul pe vote, s'au pus într'o luntre ce eră lingă țărm 

“si au luntrit cătră ostrovul acela, unde locură baba Relea. Cînd au ajuns 
la dînsa, eră ami de cătră sară. „Bună vremea mătuşică!* îl dise 

borertul. i 

„Mulţămesc dumitale, drăguță!“ îi răspunse baba helea; „da ce 

vînturi te-au bătut pe la nor?- 

„Că ra caut şi ei. or de nu moră pute nărmi și eu undevă!: 

„D'apor, drăguță, ei am o eapă“, qise baba; „de te bizuesci că 

"mi pute-o pădi trer dile ca să nu "mr-o prăpădesci și sara să 'mr-o
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aduci tot a casă, apor "țr-ori dă unul dintre acești mîndi ca să'ți alegr 
pe carele îi vre; dară de nu't fi în stare să 'ur-o pasci cum se cade, și 
de nu "'mi'1 aduce-o sara a casă, apoi audi cum tot strigă acel par: cap 
de om! cap de om? Acolo "ţi-a stă capul!“ 

„Bine, mătușică !“ îr qise boreriul ; „cam la greu lucru mă pui, dar” 
eu tot m'oni apucă s'o pădesc !“ 

„Dacă vrer, drăguță, apor na! mănîncă aice cevă și te hodinesce, 
că mîne desdemineață te-oră trimete cu eapa la păscut. “ 

Boreriul Ya și mănîncă şi după aceea se aciăadă. Dară baba ra vă- 
trariul şi”l înfrerbîntă ?n foc şi ese cu dînsul în grajdru la eapă șI o bate 
eu vătrariul cel roşu și-o bate, gr-o bate și pe urmă'r poroncesce: „Audi 
tu, ceapă hăr! mîne să cauţi să te ascundi în fundul munţilor, să nu 
cumvă să te găsească, e'apoi va fi var de tine!“ 

Cînd demineaţa, se scoală baba. pune omului merinde n trarstă, 
șiI dă eapa de căpăstru dicîndu”: „De sară să ?mr-o aduci și să "'ml-0 
dai earăş în mînă!“ 

- Borestul au luat eapa şi au mers cu dînsa la pășune arati. păscut'o 
bine, tot ținîndu-o de căpăstra, pînă cătră amreadădi Atuncea îi s'au făcut 
sonm strașnic, cît nu se mar putei, ține, “i se tot lipră genele, și asă 
ațipind puţin, aă slăbit căpăstrul cum îl ţinea ?n mînă. și atuncr şi eapa 
să te cam mai duc! băeate! Sai ascuns în fundul munților unde nu stră- 
bătea, nici păserile ceriulur. Cînd se deşteaptă borerrul, caută eapa.... ca 
nwr! Ce să facă el acuma? Începe a plînge și a se văretă, că sciă că de sară %-a stă capul în par! Vărerîndu-se așă, îşI aduce a minte de lupul 
acela care W-au fost dis, că atuncra cînd s'a află într'o nevore mare, să cugete numai la dînsul și el %-a ajută. „Her!“ dise el în sine, „de s'ar află ami lupul acela aice, poate că "mi-ar prinde un bine! Cum numai ai cuzetat aceasta, eată că și lupul stăti lîngă dînsul. 

„Ce faci, vorice 2“ îl întrebă lupul; „de ce esci aşă de scîrbit?« „Da cum nu moră scîrbi. cînd seiu ce m'aşteaptă! Că eată ce mi-au dis baba Relea: de nu "or aduce eapa de sară a casă. apor 'mra stă capul în par! și acuma nu sciii ce să mă fac şi unde s'o cauţ!& „N'aibr grijă, vornice ! Ședi numa! aice. și cînd în vedâ-o că vine, să strigi numar pe dînsa: ptru! ptru ! eapa baber! şi ea va stă; atuncra tu o prinde și fă după aceea ce scir cu ea! 
Lupul acesta s'a întîmplat că eră maimarele, adecă căpitanul tu- turor lupilor, Și cum au început a urlă, îndatamare Sau adunat toți lupii imprejurul lur, de s'au spărieat bietul vornic încă şi ma! tare. Acestor lupi lau poroncit căpitanul lor ca să Yale munții frundiș și să caute eapa baber. și aflîndu o, s*o hărtucască "n coace.  Lupil sau îusiraț cu toțir „unul Îîngă altul şi au luat toți munții frundiş. şi hăxtuind ex ași, au găsit 
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în fundul munţilor eapa baber. Cum au dat de ea, unde nu 'mi-o încep 

eX, unul a o pişcă, altul a o muşcă, unul a o împinge, altul a o ghionti 

şi așă max departe. N'au avut breata eapă 'ncotro, au trebuit să se dee 
urnită şi să fugă de gurile lor! Alergînd ea ba 'ncoace, ba 'ncolo, lupil 

o tot colotiră şi o tot îndreptară spre locul unde o așeptă boierul. Cum 
0 zări el, îi Ieşi înnăinte și strigă pe ea: ptru! ptru! eapa babelr! Ea ai 

stat pe loc și el ai prins'o șă-ati mai păscut'o cevă pînă au însărat bine. 

Sara au adus'o a casă şi au dat'o la mîna baber. 
Vădîndul baba eu rapa a casă, sau, miraț foarte, că încă nime nu 

s'au fost aflat pînă acuma so fi putut pasce şi să 'I-o aducă a casă. 
Apoi întrâ "n casă şi puse vătrariul în foc şi'l făcu! roşu. După aceea 

se duse în grajdiu pe nesîmțite. să n'o vadă boreriul, şi începi s'o bată, 

şi-o bate, şi-o bate bine bine şi apoi îl spune: „Mine, eapă! să 'mi te 
ascundi pin nouri, în înnălțimea cerului, şi să nu dee cinevă ca să "mi 

te afle. c'apor te-oră ucide! M'ar audit?“ 
Cînd demineaţa, earăș pune baba merinde nărmitului pe toată diua 

si încredințadă eapa ca şi ma! înnăinte ca s'o pădească, dicîndu'”, că, 

de nu -a aduce-o de sară a casă, apoi parul tot nu mai înceată a strigă: 

cap de om! cap de om!“ 
Borertul ra eapa din mîna babei şi-o duce la păscut şi-6 pasce bine 

pînă cătră amreadădi. Cînd atunera unde nu vine un somn straşnic și 

grea! numai, numai decît să adoarmă! dară tot "și-au ţinut firea pînă 

'ntio bucată de vreme cînd aii fost copleşit cu totul de somn și ațipesce 

oleacă. Cum numai ațipise, îi se slăbi căpăstrul din mînă, şr-atunel eapa 

babei s'aă cam mal dus şi's'au ascuns tocmai în fundul nourilor. 

Cînd se trezesce el, se uită m toate părţile, caută eapa, dar eapa 

lui au pierit, nul nicăruri so cauţi cu lumina! Ce să facă el! Începe 

carăş a plinge şi a se tîngui, că capul lux eră acuma prăpădit! Vărerîu- 

du-se așă, îşi aduce a minte de corb, că Y-au fost făgăduit că La scoate 

odată dinti'o nevole mare și cugetă în sine: „Her! cînd sar face ami! 

corbul acela pe aice, poate că m'ar scăpă de la moarte !* 

Cum numa! au cugetat, eată că și corbul începi a eroncăi lîngă 

dinsul dicîndu'r: „Vormice! da de ce esel aşă de supărat și trist foarte 2% 

„Da cum n'oră fi ea supărat“, răspunse el,.„că eată în ce împre- 

urări de necaduri staă ei și fa ce 'mr-aă dis baba Relea;: că "mi-a stă 

capul în par, de nu "-oru duce de sară eapa a casă! Acuma nu sciii ce 

să fae și unde s'o mar găsesc!“ 
„Nu te înspărmîntă, vornice!“ îi dise corbul ; „ședi numa! acoleă, si 

cînd îi ved& că vine eapa baber. atunci să'r reși înnăinte și să strigi pe 

ea: ptru! ptru! eapa baber: şi ea va stă, şi tu o prinde de căpăstru 

şi fă după aceea cu dinsa ce vel vrei
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Cerbul acesta eră împărat peste ceralaiți corbi, și cum au început 
a croncăi. în clipă s'au strîns toți corbir din lume. câtă frundă şi earbă, 
Acestora l-ai poroneit el să sboare prin aer şi să caute eapa baber 
prin nouri, şi de-or pripi-o undevă ascunsă, s'0 scoclorească de acolo! 

Corbil toți s'au împrăseieat caril încotrd prin nouri și 'ndată au dat 
peste dinsa și începură a o pişcă cu clonțurile, a o szărifă cu căncile 
şi a o bate cu aripile cît n'aă avut încotro hieata eapă, ci au trebuit să 
fugă de unde eră ascunsă! Atuner corbir toți după ea şi "I-au îndreptat 
cursul să meargă pe unde stă boreriul la pîndă. Acesta vădîndu-o, 'r-ati 
Yeşit înnăinte strigînd: „ptru! ptru! eapa babei!“ şi au prins'o de că- 
pEstru şi au mat păscut'o pînăn sară și după aceea au dus'o earăș a casă și ai dat'o în mîna baber. | 

Bieata babă cum au vădut'o, au şi vîrit vătrariul în foc, "l-au în- 
fierbîntat și mar tare Și-au mers cu el în grajdiu şi aa bătut'o şi au bă- tut'o cît nu mar încăpea întrînsa, Ş-apol "I-au dis: „Audi tu, eapă! să scil că”! sfirșitul tău, de te-a max aduce Şi mine a casă! Să cauţi să te ascuudi în fundul mării pin năsip. să nu te marafle!“ întorcîndu se baba n casă, “1-au dat omului de ospăț. După ce au ospătat cum se cade, S'ai culcat și au dormit. 

Cînd demineața, earăș se scoală baba de“ pune boreriulur merinde n traxstă; scoate eapa din grajdri şi 1-0 dă n mînă tot cu acele cu- vinte. ca și mar. înnăinte. Boreriul aa luat eapa de la babă si au duso eară la păscut, şi o păscu bine pînă amieadădi. Cînd au fost soarele cruce amieadădi. unde nu "i se făcu un somn ca aceela, cît nu'şi putea deslipi ge- nele una de alta! Ce se facă el! Tot nu se dă somnului. tot se 'mbărbătă ; dară mal pe urmă au fost biruit de fire şi au ațipit paţin. Cum au clipocit, ai slăbit căpăstrul din mînă. Atuner eapa să te cam mar duci pîriea, şi Sai ascuns toemal în fundul mării în năsip. 
Cînd se deşteaptă borermul. privesce 'mprejur şi nu vede ceapa; se scoală, aleargă colo şi "coace. caută, dară eapa nicăini! Ce să facă bietul ? Începe a plînge şi a oftă cugetînd în sine : „Acuma la urmă are să'mi stee capul în par!“ Dară/'şy aduce a minte de mreana aceea ce ai scos'o el dela peire, ŞI ŞI dice în sine: „De ar fi mreana ceea pe-aice, poate tot m'ar ajutură și m'ar scoate din nevore!“ Atunci eată! că si mreana”! lîngă dînsul şi] întreabă: „Volmice! ce” este de te j te întristedr atita pîn' la moarte 2 
„Da cum nu m'oru jăli şi nu moră întristă, îx răspunse el, „cînd Sciii că'mI sosesce sfîrşitul! Căcr eată! ce'i pricina. şi ?n ce stăry mă aflu eu și ce "mi" menit. dacă n'oră duce de sară eapa baber a casă! 

ălesei şi 

„Hm!“ dise mreană, „nu te supără și să n aXbI nicro grijă! Rămix numar acoleă, şi cînd în veds că vine eapa, atu aci să'! leşi înnăinte şi  



61 

să strigi pe ea: ptru, ptru! eapa babei! și ea va stă pe loc. Atuneia 

o prinde de căpăstru şi fă după aceea ce'ți place cu ea!* 
Vorbind mreana acestea, sare în mare şi stihnesce pe ceialalță peser 

câtă frundă și earbă şi li poroncesce să scoelorească toate unghrerele 

mării, şi de-or află undevă capa baber ascunsă, s'o stîrnească şi s'o fu- 

gărească căiră mal. Acolo stă boreriul la pîndă, s'o prindă numar, cura 

va vede-o. 
Pescir au făcut cu toții o poteră straşnică și sau dat la cutrierat. 

marea de-a lungiş şi curmediş, şi ajungînd ef în fundul mării, aa dat 

peste eapa babei, ascunsă 'n năsip. Cum aă sîmțito, ai şi 'nceput ao 
pişeă, a o mușcă, o samă a o bate cu ariploarele, alții ao tără cu fe- 

resteul, cât nau avut sărmana eapă 'ncotro şi au prins la fugă; dară 

pescii după ea pe din toate părţile şi au îndreptat'o să meargă drept 

unde rămăsese boreriul la pîndă. 

Cum numai au zărit'o boreriul, îndată M-au teşit înnăinte, ştrigînd: 

„ptru! ptru! eapa babei!“ Ea atuncra au stătut îndată, şi el au apucat'o 

de căpăstru şi au mar păscut'o pînce-ai însărat cum se cade, şi după 

aceea ai dus'o a casă şi au dat'o 'n mîna babei, dicînd: „Cum "mi-ar 

dat'o, așă "țl-am și adus'o "'napor. Acuma sâ'mi dar dreptul ce 'mi se- 

cuvine, că ei "ţi-am păscut'o cu credință /* 

„Aşă este, drăguță !* îi dise baba, „dară mar r&milr la mine pînă 

mîne demineață, că tot n'ai acuma unde merge asupra nopţi!“ 

„Bine dici, mătușică!“ î1 respunse el, „eu te-oră ascultă cu 

mulțămită !* , 
Baba, ia şi”! ospeteadă bine şi dup'aceea” dă să se culce şi să se 

hodinească. — După trudă mare e foarte dulce repausul! 
* 

Cînd demineaţa, se scoală amîndoi, şi baba ra pe borestă de mînă 

și] duce în grajdrii, în arată dor armăsari, unul volmie şi mîndru, ear 
celalalt prizărât şi spurcăt, gi” dice. să'și aleagă unul dintracer dor mîndi- 

şori ce erai în lăuntru. Borerrul "și-au ales, după disa cumnatului săi, 

pe cel mai mic şi ma! prizărît, dară năzdrăvau și cu trei inimi. 
„Da cum să'ți dau eu acel căluţ prizărit și 'nglodat pentru o slujbă 

ca aceasta! Oare mar fi păcat de Dumnedei ?* îi dise baba; „ra pe 
estalalt, că Tân caută numay, cîtui de mîndru şi de chipeș, de sireap și 

Yute ! da acest mie nur nici de-o treabă!“ | 
„Ea, mătuşică“, în dise borerrul, „nu sciă care”! mai bun, dar” mie'my 

mar place acesta, și aşă am avut; şi tocmala, să'mr dar pe acela pe care 

"mi ?l-oră alege eu, că dașă nu "mi "lîr dă pe acesta, atunci "ți sa 

întîmplă dumitale aceea ce eră să fie cu mine, dacă nu "țr-aș fi putut. 

pasce eapa; după cum am şi avut tocmeala.“
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Beata babă n'au avut încotro, ani fost silită să împlinească vorea 
boiertului. 

Cum au luat boreriul căluţul și au vrut să ?ncalice pe dinsul, "i-au 
dis acesta: „Stăpîne! vină ?ntîră cu mine la apă și mă spală bine șr-apol î încalică pe mine!“ - - | | „Bolerrul au mers şi "lau spălat cum se cade. Atuncra Tau dis căluţul: „Bagă mîna n urechrea dreaptă şi scoate friul și şeatia, şi mă *nșăiadă bine, punem frîul în gură și apoi sui-te pe mine și încotro”! cugetă, într'acolo te-oră duce cît clipeser!“ - 

Dupăce-au făcut boreriul toate cîte ai spus căluțul, au încălicat pe dînsul și au sburat pe la elolanelele căluțulur său de mar năinte, ce "l-ai fost mîncat lupul, de le-au strîns, şi cît elipeser cu ochi, au și fost la cumnatu-său, la Gerul, 
Cum "l-ai vădut că întră n casă sănatos şi voros, s'au împlut cu toţii de o bucurie nespusă. — Aice I-au povestit boreriul toate cu de-amărun- țelul, cîte-aa pățit şi cu ce telră de mijloace au fost el în stare să do- bîndească calul cel cu trer inimi, După aceasta l-au sfănit cumnatu-săa așă, dicînduy: „Drage cumnățele! Dacă vrer ca să nu mar arbi grijă de Smău, dupăce ți! luă soțiea din mîna lui, apol să nu "ţ1-0 rar AȘaS îndată, măcarcă ar pute fără frică, ci mar întăra te di pînă acolo la dîn- Sul și caută să te'ntălmesex cu soţiea ta, cînd nu va fi Smăul a casă. După ce te'x întălni, săy Spul ca ea să se facă cam bolnavă şi supărată tare, și cînd a veni Smăul sara a casă, să grăească ași: „Audi tu, dragu-meu! tu te duci de-a casă și numi vir toată diua. şi mie 'mi'! foarte urit sîugură şi grei la inimă că nu te tot văd înnaintea ochilor! Te rog dară foarte. spune'mi: unde ți tu inimyoară ta, că dacă aş sei-o eu unde", apor tot m'aş mar măleomi, Caș avă cu cine să mă mar mîn- gălu în sîngurătate !« „Dacă fi tu așă de norocos îl dise cumnatu-său mai de parte, „săr poți căpă&tă inima lui în inînă, apol îi fă şi capătul ca să nu mai bee el apă rece. Abri după ce'i face aşă, SăţI Iar soțiea de la dînsul. că numar atunera ÎI pută trăi cu dînsă în pace şi liniscit, pentru totdeauna, aitfelră, dacă nu "L-îr omori, să seci! că el nu “i-a dă pace niclodată, şi poate că pe urmă "ţi-a mîneă şi capul. Aşă, cum- nate! ține toate acestea a minte și fă întoemar așă, dară Ia cu tine şi calul acesta cu trer inimi, că nu scil cum vine păcatul, încalică pe dînsul şi te du la curțile Smăului, și der vede cîndvă, vro nevore cumvă, atunci cu calul acesta în scăpă de bună sama, Fă numar așă, cumnate, cum “țr-am spus ei! Acolo să te ascundr pin munţi pe aproape și să tot merer la soţiea ta, cînd nu va fi Smeul a casă şi dacă "I-a des- coperi el locul unde îi să află inima, apoi vină numai la mine și eu te-oru  



63 

învăță, cum să lucreqi și ce să faci ma! departe ; că altmintrea, cu bună 

samă, nui fi în stare să” faci căpătul și să'ţi scoţi soțiea 'n pace!“ 

După acest sfat ati încălicat boreriul pe căluțul cel cu trei inimi şi 
ai sburat la mîndra sa. Cit baţi în pălmi aă şi fost la curțile Smăului 

şi au întrat în casă. Ce bucurie mare, ce fericire nespusă aii sîmţit ne- 
vasta sa cînd "l-ai vădut lîngă dînsa că ea îl socotră aci mort pentru 

toți vecii. Dară bucuriea aceasta, I-au fost scurtă, pentrucă au trebuit 

să se despărțească 'ndată, că să temeă să nu prindă Sms&ul la un loc. Mar 
năinte de toate au învățat boreriul pe soțiea sa, cum să se poarte ea 

cînd va veni Smăul a casă. După aceea sai ascuns bine pin munți 

pe aproape, de unde se tot întălniă, în fiecare di, cu soţiea sa. 
Sara, eată că sosesce buzduganul asvirlit înnăinte, ca să'r deschidă 

porţile, şi m urma lui şi Smăul. Cum au întrat pe ușă n casă, îl Iese 

ea înnăinte, dară supăretă și scîrbită, tăcîndu-se cam bolnavă. 
„Ce'ţi este? dragă!“ o întreabă Smăul; „de ce esci așă de măh- 

nită ? Poate escr bolnăvloară ?“ 
„Da cum n'ori fi ei scărbită și 'ntristată, ba toemal și bolnavă, 

dacă tu ?n toată diiia te duci de-a casă și nu mal vii pînă sara! Eu rămîn 
sîngură sîngurică și îngrijată foarte pentru tine şi mă doare tare la inimă, 

că nu te tot văd. şi nu sciu ce să mă fac! Cînd aş sei unde ţiY ini- 

mioara, atunci tot m'aş mar mălcomi, că aş griji-o şi aș ave cu cine mă 

petrece, că altfelru pier de urit!“ 

Audindu-o Smăul cît de cu jale “I-au spus ea toate acestea, n'a 

putut să nu prepulă cevă, că poate vre să'l prăpădească, și voind să” 

ispitească credința, W-aui dis: „Apor ce, drăguță, dacă vrer tu să scil unde 

"mii inima mea, eată! ea se află în vătrariul acela de acolo!“ 
După ce sai dus a doaia d: Smăul dea casă, ea ra vătrariul 

acela și'l spală frumos. îl cicilesce, îl spoesce cu aur, îl împodobesce 

foarte mindru şi'l animă în cură la icoane, măcarcă se pricepuse îndată, 

că, inima Smului nu poate fi acolo, şi că el căută numar s'o cerce. 

Cînd sosesce Smăul sara a casă, află pe nevasta sa voloasă şi ve- 

selă, și cămara cea mare eră luminată cu făclii și împodobită nespus de 

frumos. Cînd se uită el încolo, vede vătranul spuit cu aur şi grijit bine 

în curu la icoane, şi zîmbesce a ride, cugetindu'și că ea 'i'I eredineloasă 

şi dice: „Da ce escr tu nebună, de ar acățat vătrarul la icoane ?* 
„Da cum să nw'l pun eu acolo, că ce am eu mar scump pe lumea 

aceasta de cît inima ta?“ 

„Hm!“ dise el, „inima mea, dragă. nu în vătratru !“ 
„Da unde” dară?“ îl întreabă ea scîrbindu-se şi supărindu-se earăș 

foarte, făcîndu' aruncături că el vră s'o însele și că crede că ea nu 

"l-ar fi cu credință, şi ce va face -ea de acuma; că nu va şede a casă
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singură; că "1 urît și o doare tare la inimă, şi var de dînsa, cîtu'r de 
nenorocită ea! 

Smăului îi se făcu milă de dînsa pe de-o parte, da pe de altar 
venise în cuget că poate tot vre să'l înșele şi să'l prăpădească cu totul, 
şi se hotărî ca s'o mar cerce încă odată ŞI" răspunsă cu măgulire, des- 
merdîndu-o : „Draga mea! inima mea n'aă fost în vătrariu, dar” ea 
este în mătura aceasta de sub vatră!“ 

La cuvintele acestea pare că sau mal înveselit breata mulere și 
aședîndu-se la masă, aii ospătat, sai culcaţ și ai dormit. . 

Cînd demineața, se Ya Smeul și se duce earăş în treaba, sa. Ea însă 
apucă mătura, o spală, o șterge, o spoesce cu aur, o împodobesce mîndru 
cu flori și o pune ?n cură la icoane. 

Sara vine Smăul a casă și se bagă n lăuntru. Ea încă! Iese ve- 
selă "nnăinte și'l duce earăş în casa cea, nare, unde ardeă mulțime de 
făclir și care eră împodobită întrun chip ca acela, cât tot de-a dragul ar 
fi stat acolo. Cum au zărit Smăul mătura, minunat de grijită ?n cură la icoane, i s'au făcut numar cald la inimă şi sîngele” stroperă pin toate 
vinile. Acuma, S'aii fost încredinţat el foarte de credința ei și "-au cădut 
peste grumad, de-ai îmbrățișat'o şi au început a o rugă de rertare dicîn- du, că acestea toate aii fost numar o ispită pentru dînsa, orr de”! priesce ea lui cum se cade; că acuma vede el bine că ea “iX cu priință și cu credință, şi de aceea îx spune acum cu adevărat că inima, lur se află în- tun paltin mare şi înnalt pe cutare ostrov în mare. După aceasta s'au pus el la masă, ai mîncat, s'au culcat şi ati dormit, 

Demineaţa s'au dus Smăul. după datina sa, Yarăş prin munți şi pă- dur. Dar boierul au venit a, casă la curțile Smăului, de pe unde şe- duse ascuns pîn' acuma, Și ea "M-ai povestit toate, cum aii fost şi unde se află inima Smăulul. Audind el toate acestea, Șr-au luat dia bună dela soțiea sa şi aă purces la cumnatu-său, la Gerul. 
Plin de bucurie au sosit boreriul într'o clipă la cumnatu-său la Gerul. Aice "rau spus și lur toate, cîte s'au fost întîmplat, şi unde se poate găsi inima, Smăului. După ce au prins Gerul de veste despre toate acestea, ai pus pe şormii săr să, aşede crolanelele calului celui mîncat de lup aşă după cum au fost ele cînd eră calul încă viă, și după aceea T-aă trimes peste munți crunți, unde se bat munţii cap în cap. ca să se răpadă, cînd a fi soarele cruce amieadădi şi-or încetă, munţii a se bate, și să Yate din fîntînile de-acolo, în guşă, apă vie şi apă moartă şi să viră cu dînsa a casă. Cum aă isprăvit şoimuşorii pusul crolanelor la un loc, au sburat să aducă apă vie şi apă moantă. Cînd au fost soarele cruce amieadădr, s'au repegit ŞOImil c'o tuțală maxe să, apuce apă vie şi apă moartă, da” întoreîndu-se er în clipă cu apele?n gușă, l-au prins munţii  
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vîrvul codilor și le-ai rupt deprăer. Ajungînd er a casă, au vărsat apa 
cea vie și cea moartă în cîte un păhar. Gerul au luat întâră apa cea 
moartă şi aă spălat oasele calului, şi "I-ai crescut carnea ca la un câl 
abră plerit; şi spălîndu'l şi cu apa cea vie, au învieat îndată. Acuma au 
încălieat cumnații amîndoi, careș pe-un cal, au luat ȘOImiI cu dînşii şi ai 
purces la ostrovul aesla în mare, unde se află ascunsă inima Sm&ulut. 
Ajungînd ex pe loc, ai dat cumnatul borerulur un ger cumplit, cît au 
înghyețat marea de trei palme de adînc. După aceea au tăreat er paltinul 
și picînd el pe gheață, s'au despicat drept în doauă și inima Smăului aa 
sburat îndată în sus şi s'au ascuns pin nouri. EX aă dat în grabă drumul 
la şoimi s'0 prindă ; şi sburînd er după dînsa, au căpuit'o îndată și au 
adus'o stăpînului lor. Gerul ai dato cumnatului săi dicînduw: „Mergi 
acuma la Sm&u a casă, şi cînd a asvirii el buzduganul, sămnul sosirir 
sale, atunci să'y strîngi inima 'n mînă şi s'o tot string şi s'0 strîngi, că el 

tot va slăbi; şi cînd va sosi a casă, fu să omori inima și să "1 Xar so: 
ţiea și să te cam mal duci cu ea în pace!“ 

Mulţămind borermul cumnatului săii Gerul pentru facerea de bine și 

ajutorul lui, aii pornit cătră curțile Smăului, şi sosind acolo, aii întrat 

în casă. O bucurie îngerească ai împlut inima bretei femei cînd "şi-au 
vădut ea, soțul și scăparea sa înnăintea. ochilor!  Atîta eră ea de bucu- 

roasă și de veselă cît nu'şi află loc. Nu multă vreme dupăce ai sosit 

boieriul, eată că pocnesce buzduganul în poartă, deschide poarta şi ușa, 

ţup pe masă, se 'nvîrtesce de trei ori, sămn ca să fie bucatele pe masă, 

nici reci, nici calde, pe cînd a sosi Smtul, şi apoi se acață ?n cură! Dară 

var! că bune bucate îi s'au fost gătit lur acuma! Cum ai sîmțit boreriul 
venirea Smăului. aă început a tot strînge inima în mînă, și Smăul tot 

a slăbi; el tot o strînge, Sm&ul tot slăbesce. Acuma poate'şi cugetă Smăul: 

„la! mâţa, blîndă tot sgăriă r&ă: '* şi cînd aii sosit a casă, boreriul X-au 

şi fost omorit inima tot stiîngîndu-o în mînă. Smâul eră amă numai 

abră cald; şi cînd ai vădut pe bolerti în curte la sine, "lau înholbat 

grozav, şi şcărşnind din dință, "l-ăă întrebat: „Da ce vrel tu aice? 
la am venit să mă lupt cu tine!“ 

„Se poate!“ în dice Smăul; „da cum vrei să teși afară să te lupţi? 
pe ușă, voinicesce, ori pin cabhlă scînteegce 2% 

„Ba pe uşă, voinicesce!“ îi răspunde borertul. 

„Bară eii“, îi dise Sm&ul, „ori Yeşi pe cahlă seînteesce!“ 

Atunci teşi borermul repede afară şi panîndu-se la gura cabler cu 

| paloşul în mini, "M-ai ţinut calea, și cînd ai dat Smeul să Ieasă, Y-au și 

vas capul. 

După aceea au încărcat pe calul său Și pe al Sm&ului. mulțime .de 

bine, cât au putut; sai suit şi er de-asupra şi tuli-o băeate pin aer 

5
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sburînd. Înti'o clipă ai şi ajuns la cumnatu-săui la Gerul. Aice au ben- 

chietuit er şi sau veselit toată noaptea cu mîncări, băuturi şi jocuri de 
acelea, cari nică nu se pominiă. 

Cînd a doaiia di, "şi-au luat er şi pe al treile căluț și pe svrioara, 
sa şi pe cumnatu-săă Gerul şi au purces cu toții la cumnatu-său la 
Brumă. Aiee earăş bucurie nespusă, bânehiete, mîncăn ca acelea şi Jo- 
curi şi băuturi, cît nicr nu se mar audi de acelea. 

De aice saă pornit ex earăș cu toții împreună la cumnatul lor, la 
Vîntul. Nespuse şi negrăite bucurii săltă în feţele lor cînd s'au v&dut 
amu toţi cumnații la olaltă. Sărutări duler şi îmbrățişăni duroase II-aui fost 
cuvintele cele dintîră. Aice încă au petrecut cu toţii vro lună doau de 

dile, tot în benchrete și'n jocur ca acelea cari nici nu "(i-au dat ochit 
a le vede, și nică nu s'aii pominit minuni ca acelea! 

Pe urmă sosi şi oara despărțirii! Plângînd 'șr-aii luat er diua bună 
unul de la altul şi aşă sai împrăscieat cari'şi pe la casele lor. 

Boleriul cu soțiea sa, cu fata Ciudei, au venit la împărăţiea şi la 
curțile ei şi ai vrețuit amîndoi tot în linisce şi în pace adîncă ani mulți, 
buni şi fericiți. 

Ea ei m'am încălicat pe-o şeă şi vam spus povestea-aşă! — 
Plătiţi'mi-o! | 

„Să "i-o răsplătească Dumnedeu cu bine, cu pace şi cu sănătate !* 
. XD 

Voinicul Florilor. 

Eră odată un borerră foarte avut, şi stăpînră o moşie nespusă de 
mare. El ţineă o mulțime de puşeași, caril cutrieră pădurile şi" grijră 
de sălbătăcime pentru masă. fiindcă el -erâ obicinuit. să aibă totdeauna si 
cîte cevă vînătură la ospăț. Ă 

Între aceşti puşcași eră trei mar iscusiți și mai vestiți, er îmblă în 
toată diia la vînat, şi fiecare aducea, pentru sine deosebi cîte cevă vînă- 
tură pentru masa boierească. Îmblînd ex așă tustrex totdeauna, la vînat, 
Sau fost înpuţinat întwaceca parte de pădure sălbătăcimea întratîta,. cât 
a rare ori și foarte cu greii mai dă er peste vro feară, sau pasere. Deci er fură nevoiți să părăsască acea parte de pădure şi să se dee la vinat prin alte părți, pe unde nu ma! îmblase pîn” atuncia, nimene. 

Mergînd er aşă odată la vinat prin părţile cele necunoscute, ai vinat dor pușcași câte cevă, dară al treile nu află de împușcat nimică ; deci ai trebuit să se bage şi mar atund în codrul cel des și necăleaţ de pieror de om pîn' atuncra. Însă pentrucă er eră, obicrnuiți să meargă de-o-  



dată a casă, s'au dus trustrei în pustirul acela may înnăinte. Dară şi acuma n'au aflat puşeaşul al treile nimică de vînat şi de aceea sau bă- gat și mar tare pin pustiră; dară cu toate acestea, puşcaşul al. treile. tot mau vînat nimică. Cînd căutară er pe urmă să meargă şi aşă a casă, nau ma! sciut încotră s'0 apuce. EI sai fost rătăcit! Acuma de sparmă că n'or pută nimeri a casă, aă ultat şi de vînat şi de'tot. Er se îngrijră mai mult de aceea să nur cîrtească stăpînul lor, dacă nu va av& mîne sălbătăcime la masă. Dau încolo, încoace ; dară nime nu poate chipzui că încotro să fie drumul spre casă, și în loc să se scoată, er rătăcră şi mai tare. Dupăce s'au isbit în toate părțile și dupăce Sau făcut hăt bine noaptea. s'aii hotărît să mîră aice în pădure, că poate a doauia di vor pute nimeri cumvă calea spre casă. Cînd s'au sculat er a doaiăa di. s'au dat earăș la cercat. Dară înzădar, că se rătăciă tot din ce în'ce max tare. Cu cît îmblă mar mult, cu atita eră Şi mal grei de străbătut! O mulțime de găteje și de rupturi de copaci li împiedică drumul, și loenrile li eră tot de ce în ce mar necunoscute. Dară de la o vreme dădură deo pădure foarte curată, frumoasă, și grijită, încît se miră, de unde să fie. aceasta într'o pustietate aşă de mare! Mar merg el cît mat merg, dară, cu cît mergeă mai departe, cu atîta eră Și mai curat și mar ertjit pin pădure, încît “ţi se părea că îmbli pintr'o grădină foarte bine păstrată și rînduită. Această curăție mare şi aceste locuri bine întocmite îi făcură să uite să cerce mat departe drumul şi să meargă, a casă, şi "ai în- 
demnat să se tot ducă înnăinte ca să vadă, ori de n'or dă de vro l0- 
cuință cevă pe acolo pin pădure. 

Mergînd er aşi pin pădure, ai dat de la un timp de un lac foarte mare şi frumos. Pimprejurul laculur eră tăleaţi copacii pînă hăt depărtişor, 
ca să poată străbate radele soarelui peste toată fața lacului; și pe pă- 
mâîntul curățit eră crescută o rearbă verde, cât tot de-a, dragul să priveser 
la ea! Pînă ce-ati ajuns vînătorii aice, soarele eră mar la amreadăqi. 
Pentru mîndreața lacului au rămas er aice să poposească de amreadădr 
și totodată, să vadă, ori de n'or pute zări pe cinevă, ale căruia să fie 
acestea toate. Pîndind er așă preţ de o oară. eată că vine o pasere foarte 
frumoasă sburînd pe de-asupra lacului și se lasă subt un copacră jos, 
carele eră mai aproape de lac și sub carele eră, foarte bine grijit și îm- 
podvbit, cât de-a dragul ar fi şădut tot numar subt el. Atunce au dis 
cel al treile pușcaş, care nu vînase încă nimică, cătră ceralalți : „Fărtaț! 
eu am să împușe paserea aceea, că tot n'am nicio vînătură !« Dară ei 
X-au răspuns, să n'o împusce, pentru frumuseața er cea mare, și pentrucă 
el încă nu văguseră pînă acuma pasăre ca aceasta, ci să aştepte să 
vadă ce va face ea acolo. 

BE
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Privind e! așă la dînsa, eată că paserea se dete peste cap și se 

prifăcii întrun voinic foarte frumos, r&mîindu'! penele coștiug lingă co- 

pacău: Urmiţi de aceasta, stai vinătorii și pîndese mar departe. Dară 

voinicul "și-au desbrăcat cămeaşa cea, subțire, care eră de glolgru, și aă 

sărit în apă şi au început să înnoate, și după aceea a se spălă și a se 

jucă pin apă. Deci scăldîndu-se el acii vro oară doaue, ai reșit din apă 

şi Sau îmbrăcat earăş cum ai fost, şi după aceea sau dat peste cap de 

S'au făcut pasăre, ca şi mal năinte, şi ai sburat și s'au cam mar dus. 

Vădind vănîtoril aceasta, să rădicară de la locol lor de pîndă și 

merseră pînă la copaciul acela ca să privească locul cel frumos mar de-a- 

proape, dinpreună și lacul, tot cugetîndu'și, oare ce felru de pasere să. 

fi fost aceea! După aceea s'au luat er earăş la cercat drumul, ca doară 

ar nimeri a casă, pentrucă sciă cu cît de mare nerăbdare îi va fi aștep- 

tînd bote:mul la curte. Deci cercînd ex drumul, eată că vînâ şi al treile 

puscaş un Yed, și mar mergînd er așă tot la olaltă, pentrucă se temeă să nu 
rătăcească unul de altul, începură de la o vreme par” că a cunoasce ceri 

locul. Mar ducîndu-se tot într acea parte, ati dat de locuri tot din ce 

în ce may cunoscute. Urmînd ei tot aceă direperune necurmat, ai dat şi 

de drum. și o dată cu sara au fost și la curte. 
Îndată au întrat la borentu şi Y%-ai închinat vinatul. Cum "M-au v&- 

dut el, pe loc “I-ai şi întrebat. că unde aii rămas er atîta, şi de cen'au 

venit încă Ieri a casă. ENI "I-ai spus toate de-amărunţelul, ce li s'au în- 

tîmplat, cum aii rătăcit, și ce au vădut. Boterrul %-au ascultat foarte cu 

mare luare a minte, mai ales cînd îi spuneă ei despre paserea aceea, care 

se făcuse vornic. El li făgăduise foarte mult bine și un bacşiș mare, dacă 

"-or pute prinde aceă pasere, de vie. Vînătorir s'au apucat căr-or prinde-o, 
numa! să li dee doaue plosce pline de hbeutură tare; una să fie cu vin, 

ceealaltă cu rachiă. Boreriul l-au împlinit cerința bucuros. 

A doaiia di s'au sculat cei trei vînătorru desdemineață și s'au 

pornit ri într”acolo. Încă mau fost bine amieadăqi, și e! ai ajuns pe 

loc, pentrucă acuma sciă drumul. Aice ai mers îndată, la copaciul acela 

unde se desbrăcase paserea aceea, și ai dat cu băltagul de doaiie ori 

într'însul şi au bătut în Jocurile acelea doaue pene și ai aninat ploscele 

de dinsele. Pe urmă sau ferit într'o lature şi sau pus la pîndă, ca și 

mai năinte, fără ca să'1 poată vede paserea cînd va veni. 

Așteptînd el aşă pitulați şi ascunși nu mult, eată că sosesce pase- 
rea, tot pe acelas timp ca și ler, se dete earăș peste cap şi se făcu vor- 
nic. Acuma s'aii uitat repede pinprejur să vadă, oră de nu”! nime pe aice, 
şi uitîndu-se aşă, ai zărit ploscele aninate în pene, şi saă mirat foarte 
de dînsele, căci eră împistrite foarte frumos, tot cu argint şi cu aur, şi 
strălueră aşă de tare, cît se vedea de departe. Privindu-le vornicul așă  
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puțin timp, nwși putea închipui, că cine să le fi pus acolo, și au mers 
la dinsele să le rare jos. După ce le-au luat, aii început să le caute pe 

toate părţile şi să se mire de lucrul cel rar şi iscusit. Pe urmă ai de- 
stupat pe cea cu vin și plecîndu-o întro parte, au vădut că curge dinea 

cevă de coloare cam gălbinie. El ra şi gustă! După ce au gustat, X-aui 
plăcut foarte tare gustul, şi mal punîndu-o la gură, aă tras tot vinul din 
ea; și fiind că "Y-aă cădut beutura aceasta așă de bine, ai apucat şi ceea- 

laltă ploscă şi aii deşărtat'o într'o duşcă. Acuma a pus ploscele earăș 
la locul lor şi au sărit în apă să se scalde. Se scaldă cît se scaldă și 

după ce s'au scăldat, ai reșit din apă, sai îmbrăcat frumos şi dîndu-se 

peste cap, s'au făcut earăş pasere ca și mar năinte. Dară cînd dă să 

sboare, nu poate; se mar opintesce, dară nu poate, că tocmai acuma 

începură beuturile să'și arete puterea. | 
Vădînd vînători! aceasta, au sărit Iute din culcuşurile lor de pîndă: 

şi au încunjurat pasărea, unul pe de-o parte, altul pe de alta, și au 

prins'o lesne, pentrucă nu mal pută sbură, şi legîndu'r picxoarele și aripile 

bine să nu scape, aii purces cu ea spre casă. Cum numar aii ajuns la curte, 
Ir-aii şi Yeşit boreriul înnăinte, că eră tare dorit să vadă cît mal de grabă 
paserea cea minunată şi rară. EI W-au și închinat'o îndată, şi pe loc aă 

şi primit nu numar juruita, ei încă și cîte un bacşiş bun pe de-asupra. 

Mulţămindu'! frumos vinătoriy, "şi-au pădit și de acuma treaba lor. 

Boierul nu se puteă sătură privind această pasere măreață, și ati 

luato de ai înculeat'o într'o cămară de preatră, carea eră fericată foarte 

bine şi cu gratil la fereşti aşă de dese, încât nu eră cu putință să Yeasă 

ea vrodată dintrinsa. Ușa încă/r eră încuteată cu ehierea. pe care o 

purtă boierul totdeauna la sine, și de și o punea undevă, nu mar sciă 

nime de dînsa. Dară pentrucă nu sciă ce felii de pasere îr aceasta, 

dete poroneă seriitorilor să să trimeată cărți pin toată lumea, de-a lunziș 

şi curmediş, să se adune în cutare di toți învățațir şi să ţiră stat ca să 

afie ce felră de pasere să fie aceasta, şi de "War afli numele și însuşie- 

tățile ex, să li făgăduească mare preț pentru aceasta. După poronea bo- 

remului, au trimes scriitorii lut cărţi pin toată lumea şi au înbieat pe 

toți învăţaţi să se adune în diăa. anumită la curtea boreriulul. 

Acest bolerri aveă numar un fictoraş în vîrstă, cel mult, de opt anl. 

Întro Duminică sau fost dus boterțul cu cucoana sa la biserică şi au 

lăsat pe băreţel sîngur a casă. Afară erâo di foarte frumoasă și plăcută. 

Băreţelul au fost Yeşit în ogradă să se joace, şi primblindu-se pe dinnă- 

intea cămării acelera. în care eră închisă paserea, eată că/l strigă ea la 

fereastă. şi”! arată un pistolaş de aur foarte frumos. dicînd cătră dînsul: 

„Vină 'ncoace, drăguță ! lan uită-te ce am eu!“
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Vădiînd băieţelul frumuseața aceea de pistolaş, în săltă numai inima 
de bucurie și au alergat la fereastă şi aă început, ca un brudiu ce eri, 
să ceară de la pasere pistolașul, 

Atunela "I-ai r&spunş pasărea: „Bine, f&tu-mrea! eu ţi ?l-oxă dă, 
dacă 'mi'r dă şi tu drumul de aice! 

Băreţelul, plin de bucurie că poate să capete pistolaşul acela, în dise: 
„Eu "M-as dă drumul, dară nu scii unde's chreile de la cămară '& 

Paserea aceasta eră năzdrăvană şi "Iau spus să caute chieile sub 
căpătilul tătîni-său şi le va află sub perina a treia. Băreţelul au dat rute 
fuga să caute chieile, și aflindu-le, au descureat usa şi ai dat păserii 
drumul. 

Cum ai Ieşit ea, 'Y-au dat băreţelului pistolaşul şi încă "-au mar dis: 
„Să ţir bine minte, fătu-mieu! cînd 'h-a fi ţie greu vrodată, să cu- 
geţi numa! la mine!“ Și după aceea au sburat și s'au cam mai dus. 

Peste puţin timp eată că vin şi părinții băreţelulur de la biserică 
a casă. EI li reşi volos şi sărind înnăinte ca să li arete pistolașul. Bore- 
Hul socotiă că "i “l-aa dăruit cinevă dintre învățații ce se adunară pe astădi la dînsul; “l-au luat în mînă Şi] priviă cu mare plăcere, că eră 
şi foarte iscusit lucrat. May mergind er așă trustrer pin livadă, întreabă tată-său pe băreţel, că cine “r-au dat lar pistolașul acesta aşă de frumos? 

„Paserea cea din cămară! răspunse Iute băieţelul. 
„Da cum de “ţi l-au dat ea? îl întrebă tată-săa spărieat. 
Băreţelul "I-au spus tote pe rind: cum aă reşit el afară să se joace; cum "l-ai chemat paserea la fereastă de v-au arătat pistolul; cum “-au 

spus că "i "la dă, dacă va dă drumul, şi cum "Iau spus ea unde să caute şi chreile, şi că el pe urmă "-au şi dat drumul. 
Audind tată-său acestea, înlemnise numai, că nu sciă ce să facă acuma cu învățații chemaţi, şi cu firu-său pentrucă au dat păserii drumul, și s'au supărat foarte amar Şi ai mers așă a casă. În ograda curţii lui eră acuma plin de căruți, de butey şi de rădvane, încît nu mar încăpea cail pin grajdiuri şi învețații pin cămări, că se adunase o mulțime foarte mare de învățați. unir max bătrîni, alții may tineri, încît se află de toată vîrsta, de la cincisprădece an! înnăinte. 
Vediînd oaspeţii pe: borerri că vine, "-au ieşit cu toți înnăinte de "lau binevenit. Borertul Vi ax mulțămit frumos, dară s'aă întristaţ Și mai tare pentru rușinea lut. că ce să facă el acuma cu mulțimea aceasta de oameni învățați, cari! s'au adunat înzădar la casa lur? | 
Vădindu'] învățații așă de supărat şi scîrbit, “l-au întrebat, că de ce se întristeadă el așşă de tare? Borerrul, fript de rușine, li dise, că II-a Spune numaidecit după masă! 
După ospăț s'au adunat toți oaspeții într'o sală foarte mare, unde să stee la sfat şi să li spură şi borerrul pricina întristăcruniy sale.
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Şădind er așă adunați la olaltă și petrecîndu-se tot în vorbe învăţate, 
eată că sosesce în mijlocul lor şi borerlul cu fieroru săă de mînă, și i 

cuvintâ aşă: „Prea cinstită adunare! Dumravoastră aţi înțeles din cărţile 
mele, că am prins o pasere foarte rară și frumoasă, și că am dorit săi 

scii numele și însușietățile ex!- Așă este! Bă am avut'o. Dară astăqr 
mergînd cu cucoana mea la biserică, sai jucat copilul acesta pin ogradă, 
şi vădîndu'l paserea aceea, "l-au strigat la sine și "I-ai arătat pistolaşul 

acesta dicîndu', că ea *i "l-a dărui, dacă "T-a dă drumul. Copilul nu sciă 
unde țin eu chieile de la cămară; dară paserea, se vede că eră năzdră- 

vană, "ai spus și aceasta. Copilul miei, ca un brudiă, și plin de bucurie 

că va căpătă pistolaşul, au luat și "I-ai dat drumul. Și eată! de aceasta 
sînt şi eu aşă de supărat, și ma! ales că v'am ostenit pe dumravoastră 
degeaba pînă la mine. Vi spun, că mie "mi! foarte ruşine, cît nu sciă 

ce să mă fac și cum să vi răsplătese truda dumilorvoastre. Dară rî dau - 

aice pe ficlori-mrei, judecaţi”l cum sciți pentru dauna cea mare și pentru 

rușinea ce "mi-au făcut, că ei m'oră supune totdeauna judecăţir dumilor- 

voastre, ca la judecata unor oameni prea învățați! Spuneţi'mr! cu ce 
felră de pedeapsă să se pedepsească el?* Iicînd acestea, ai lăsat pe 

copil în mijlocul lor să'] judece. şi el sau dat întro lature. 
Augind adunarea acest lucru, ai strigat mar că cu 0 gură, că 

vrednic de pedeapsa cea mar greă, pentrucă aă dat drumul unei păseri 

atit de prețioase şi rare, și pentru ruşinea şi scîrba cea mare ce "I-ai 

făcut'o el tătîni-săă! Unir diceă să se pedepsească cu moartea prin îm- 

pușcătură ; ear alții prin apă, mar alţi! prin foc; şi ma! unit diceă încă 

că prin temniță şi foame, în scurt mar fiecarele spunea tot alt felni de 

pedeapsă. Dară un învățat bătrîn stă de-o parte şi ascultă socotinţile celora- 
Jalți, și după ce-au gătit er de vorbit, au păşit şi el înnăinte şi hau 

is: „După părerile dumilorvoastre sar cădă să moară copilul! Dară eu 

socot că nu se cuvine, pentrucă el este un copil brudiă, şi singur la tată- 

său, şi dacă "lam judecă spre moarte, poate că sar scîrbi părinţii lux 

încă, și mal tare. Deci eu cuget că ar fi mat bine aşă: săi se dăruească, 

dilele, şi tată-săui să se îndure să”! dăruească trei pungi de bani. căruță 
măcar cît de proastă. şi un vizeteu, şi apoi să! dee drumul pin lume 

ca să se întoarcă înapoi numal atuncia cînd sa întoarce şi paserea 

aceea, cărila "I-ai dat el drumul!“ 
„Acest sfat plăci tuturora și au hotărît ca să rămiră aşă. Încă înnă- 

intea tuturora au poroncit borenul unui Tigan să înheme do! cal la un 

vădvan, ear fiului săi "W-au dat trex pungi de bani şi '-au gis: „Mar 

Ya'ţi încă cîte un rînd de harne din ale tale, pălăriuța pe cap. șr-apor te 

dă încotră te-or duce ochir!“
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Vădîndu-se bărețelul lepădat de părinții săr, scos din casa părin- 
țească și din tot binele, ma! au leşinat de jale și au început a plînge 
şi a strigă şi a se rugă felu și chip să nuw'l isgonească, că ce va face 
el şi încotră se va duce! Dară toate n'aii ajutat nimică! Judecata eră 
rostită şi nu se mal putea răsturnă. El dară au trebuit Șă se pură numar- 
decît în rădvan și să pureeadă ma! departe în lumea largă. Învățaţir 
adunați sai împrăseieat cari'ş pe la casele şi țările lor, şi boyerral au. 
rămas de acum sîngur a casă, zdrobit de seîrbă atît pentru prerderea 
„păseril cît şi pentru îndepărtarea bărețelului său. - 

Călătorind copilul așă pin lume, se învoiră dintiri foarte bine cu 
Tigânul ; dară de la un timp încoace nu li prea mergeă bine. 'Țiganul 
prinsese o ură foarte mare asupra bretului copilaș, şi mar ales pentrucă 

_e€l eră vizeteii şi trebură totdeauna să grijească, și cail și să facă si toate 
acelea ce spuneă copilul. 

Aşă mergînd er odată, eată că vede băretul o peană foarte frumoasă 
lîngă drum și strigă pe vizeteni să stee şi să se scoboară ca să aducă peana aceea, pentrucă ar fi păcat ca o peană atât de frumoasă să rEmiTă. acolo jos. Dară TŢiganulur nu -aii plăcut aceasta nicrdecât și numai mi- 
rîind sai scoborît jos de "-au adus”o, şi după aceea au început a mînă cail cit răsputeă, ca doară va ajunge mar curînd în păduiea de dinnă-. inte și să'[ facă capătul, cugetîndu'și: „Ce? O scîrnăvie de băcat să mă tot hănțăluească şi să'mr poroncească mie ? Mar bine "-oră pune crucile în drum șr-apo! oră rămînă eu borer cu rădvan și cu car și cu trei pungi de ban! 

Cum au luat bărețelul peana, aceea, îndată au și pus'o după urechre: și pe loc stăti năzdrăvan. că eră o peană de la paserea aceea cărira”! dedese el drumul mar înnăinte. Acuma îndată au şi sciut el ce cugetă. Tiganul să facă cu dînsul! Mergînd er aşă, pe drum, dice băreţelul cătră. Tigan: „Mar Tigane! scir tu ce-am socotit eu 2% 
» Piganul îl răspunde cam mînios: „Oră sei, dacă "mir spune !* „Eu am socotit săi dau ție o pungă de bani, că pentru mine's. prea multe trer!* 

. . 
4 . . A a . 

„Bine ax socotit, cuconașule !“ dise Tiganul may involroșîndu se puţin. Bărețelul ra și! dă o pungă de banr. o Acuma cugetă Tiganul în sine: „Noă! așă'r cevă alta! Ce? tu cu trei pungi de bani și eu nici cu una? Deci, pentrucă 'mr-ax dat şi mie una, tot te Yert cu astă dată!“ 
” Copilul seiă acuma toate ce cugetă Tiganul. Se duc er. se duc şi 

9 
se tot duc acuma mar multe luni de dile tot înnăinte. Tiganul trebură ca hargat ce eră, să grijască caii şi să aducă, stăpînulu 

| 
1 săii toate cele: trebuinetoase.  Vădîndu-se Tiganul că tot nu mar rese dintru ale sale,  
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măcarcă aveă acum o pungă de banr, socoti în sine: „Tot îs eu prost! De 

ce treabă să hărgățesc eu, om bătriîn, pe-o scîrnăvie de copil ca acesta 

şi să alerg eu atita pe unde mă tot mînă el? De ce să mă duc tot eu 
pin tîrg să cumpăr de mîncare și pentru dînsul şi pentru car? Oare w'ar 
fi mar bine să șăd eă în fundul rădvanului şi. lui să dau cu cevă ?n 
cap și să mă curăţ de dînsul? Şi-apor încă ce! El tot tu, tottu cu mine? 
Dar lasă numa! pînă mal înnăinte, că "I-oru face eu capătul!“ 

Băeatul îndată au sciut ce'şi cugetă Tiganul. şi pentrucă!l prinsese 
o frică cam mare, (lise cătră dînsul: „Scir cevă, măr Tigane ?* 

„Nu sei“, eroncăi el; „dar oră sei, dacă 'mi% spune!“ 
„Ei am chitit aşă: Să'mi diet de-acuma înnăinte mie tu, şi eu să'ţi 

die dumiata, și să'ți dai gumitale şi aceste doaăă pungi de banr ce mar 
am ; să mîn ei cai şi să'1 grijesc, că ew's mai tînăr şi 'mi sar may 

șede, ear dumiata să sea Ya “acolo în fundul căruţii, că tot escr aci 
bătrin !“ 

„Lare bine ar chitit tu măr băeate !“ răspunse Tiganul săltînd de 
bucurie; „aşă'mi mar place şi mie! 

Și de-aici înnăinte aii fos băeatul vizeteu şi hargat Tiganului, ear” 

Tiganul şedea, ca un borertă, în fundul căruţii şi poroneră numai băeatului 

să'X aducă ba una, ba alta, că toate eră acuma pe mîna lui! 
Călătorind eI aşă ma! vro jumătate de an, eată că ai ajuns la un 

împărat şi aă tras la dînsul ca să/l roage să! primească şi pe dînşii în 

țara lui, şi dacă va vre, şi la curie ca hargaţi. Împăratul %-aă primit 

foarte bucuros. Vădînd însă pe acel copil că vorbesce atît de înțelept şi 

căi atît de cuminelor și de curăţel, "l-ai luat la sine în curte să/l crească 
ca pe un copil al său, fiindcă și aşă n'aveă copil de partea bărbătească, 

nicYunul, ci numar o fiică, care eră foarte frumoasă şi pe care, de frica 

Smeilor, o țineă, numai închisă, întrun foişo: întărit foarte bine. Pe 'Țigan 

însă “l-ai pus împăratul hargat la, cal, carăş la acea mărie la care fu- 

sese el mai înnăinte. - 

Acuma nu eră Tiganul mai mult boreriă, nu stă tot a poronci ca 

mal năinte. ci trebură să facă toate trebile singur şi să doarmă în grajdru 
cu caii, pecînd băeatul trără la curtea împăratului, încunjurat de o mul- 

țime de oameni învățați. poate mar bine decît şi la tată-său. Deci, v&- 

dîndu-se Tiganul hargat earăş şi pe băeat în binele cel mar mare la 

curtea împăratului, au început să'l pizmuească, şi căută tot chipul ca 

doară "Yar strică starea lui cea plăcută, cugetînd în sine: „Ce? EI să 

trăească în bine și ei să fii hargat la cai? Tot am fost eu un tontălău, 

că, să'] fi omorit atuncia cum aveam de cuget. poate că gîcram mal bine ! 
Dară lasă! că "-oriă face-o eii!* El au socotit să spură împăratului, că, 

băeatul s'ar fi lăudat cătră dînsul, că ar aduce calul Sm&ului acelura ca- 

rele vr& să” fure fata. Cum 'ȘI-aii propus, așă aut şi făcut! 
.
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Deci, primblîndu-se împăratul într'o qi pe lingă grajdirul cailor, %-au 
Yeșit Tiganul înnăinte şi închinîndu'i-se cu mare plecăcrune, "I-au dis: „Lumi. 
nat> împărate ! Seir măriea ta ce s'au lăudat băcatul acela de cătră mine 24 

„Ce?“ îl întrebâ împăratul. . 
„Luminate împărate ! El au dis că, de ar vre, ar aduce calul Smăului 

aceluia carele vr& să'ţi tot fure fata măriey tale ! 
„Da ce dici tu, măr Tigane! 
„Ba D&ă așă, luminate împărate ! Aşă s'au lăudat el de cătră mine!“ 

Acuma cugetă Tiganul în sine: „Noă lasă! că "I-am făcut eă una bună! 
Nu s'a mar desmrerdă el tot în bine! a 

Audind împăratul aceasta, s'au mirat foarte. ori de-ar fi, de la un 
copil aşă de mie. cu putință una ca aceasta, mat ales pentrucă el îm- 
biase mat înnăinte pe mulți vornici spre aceea. dară nicunul nu s'au 
fost -prins, nicr chiar pentru făgăduinţa că, carele ar face una ca aceasta, 

„acela să axbă pe fiică-sa de soţie și împărățiea toată ca destre. Deci după ce s'au întors împăratul în curte, aă poroncit să aducă îndătă pe băeat la sine şi l-ai întrebat, orl. de-au dis el aceasta? Băeatul începu a se desvinui în tot chipul şi a se lepădă, că lu nici nu "rau plesnit prin cap una ca aceasta, nu tocmai să fi spus şi Tiganului! | Împăratul însă mau vrut să creadă, ci "au poroncit ca să'r aducă calul Smăulur numardecât, că, de nu îi "l-a aduce, apor'"%r-a stă capul un- de" stau acum tălpile. 
| Audind bietul băeat această poroncă aspră a împăratului. au început a plînge cu amar și a se căină: ce să facă el acuma și încotro s*o apuce? Vedind că acuma” pace de dînsul, sau pornit să se ducă unde "l-or duce och..  Mergînd așă tînguindu-se, au ajuns într'o pădure. Aice au fost slăbit de picroare întwatâta, cît nu may putea să meargă. Ce să facă el? Ar fi poposit, dară se temea tare să nu dee vreo feară peste dinsul și să'l crompoţească! Dară cu toată, frica tot s'au pus oleacă pe-un copacri, carele căduse lîngă drum, şi aă început aice earăș a plînge si a se căină: „Var de mine și de mine! ce timpuri am ma! ajuns eu! la! să nu fi dat ei drumul păserir acelera, ce-aş av& să îmblu eu ami pe-aice!“ Aducîndu'și el a minte de pasere, "și-a adus a minte și de. cuvin- tele er: ca să cugete numa! la Poinicul Florilor, că aşă se chiemă pa- serea, aceea, cînd a fi la un greu! Cum numay au cugetat la dînsa, eată și Voinicul Florilor lîngă el, și] întreabă : „Da de ce plingr, dragu-mrea?% „Da cum w'oră plînge“, îi răspunse el cu jale, „că eată ce-am pățit eu și la ce vremi grele am ajuns!“ Șr-apor Ia șir spune toate cîte sau întîmplat cu dînsul de la început pînă acuma. 

Voinicul Florilor “rau dis: „Nu te teme, fătu-myea! că eu's lîngă tine! Prinde-te numar de Srumadii miei şi te ţine bine! | 
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Atunera sai dat Vornicul Florilor peste cap şi s'au făcut pasere. 
Băeatul s'a prins de grumadii er. Şi e ani sburat cu dînsul pînă la 
Fetele Soareluă și "l-au lasat la dînsele dicîndu' să'l aştepte aice pînăce 
sa întoarce îndărăpt! 

Vornicul Forilor sau luat şi sai dus la Smăui săi fure calul, carele 
eră închis întrun grajdru foarte tare şi bun, încît nu eră nimene în stare 
să'| deschidă, fiindcă Smăul îl încură pe din lăuntru şi chieile le lăsă 
acolo întrun cură. Cum au sosit el noaptea acolo, s'aă dat peste cap de 
trex ori, de sau tăcut muscă, şi întrînd în grajdră, s'au ascuns acolo în- 
to cr&păturică. Sm&ul “și-au grijit calul şi s'au dus după aceea la culcat. 

Cum numa! adormise Smăul, au Yeșit Voimieul Florilor din crăpătu- 
rică, S'ai dat peste cap şi s'au făcut om și ati pus mîna pe cal. Dară 
calul unde n'aii nechiedat odată, cât s'au răsunat toate pădurile de prin- 
prejur, pentrucă el făcea totdeauna așă cînd punea altul mîna pe dînsul. 
Atunera sare Smăul înspărmîntat din somn, aprinde făeliile și fuga la 
grajdru să vadă cine îmblă Ja cal! Întrînd în grajdii n'au aflat pe nime, 
pentrucă Vornicul Florilor se făcuse cară muscă şi se vîrise în cr&pătu- 
rică. Sm&ul au cereat toate ungherele de-amărunţelul şi nedînd de nime, 
Saii mirat foarte, ce să fie aceasta, șl-apot s'au dus earăş în curte să se 
culce. Abiă adormise bietul Smău, și Vormicul Florilor pune eară ca mar 
năinte. mîna pe cal. Calul nechreadă încă şi mai cumplit decît întîxu. 
Atuncia, au sărit Sm&ul ca fript, drept în picroare, de au dat fuga la 
grajdră să vadă ce este? Dară şi acuma n'au aflat pe nime, pentrucă 
Vomicul Florilor se ascunsese eară ea muscă în er&păturică, măcarcă 
Smăul ai cercat toate unghierele şi mar de-amăruntul, încât nu rămăsese 
niclun pari, care să nuw!l fi urnit el din loe. Pe urmă asi ma! şters calul, 
socotind că poate nu'! grijit cum se cade şi de aceea neebreadă, șr-apor 
Sai dus earăg la culcat. Dară şi acuma abră ai fost ațipit, cînd calul 
ai nechredat încă mai vîrtos şi mar înfiorătorră ! Atuneia ai sărit Smăul 
mînios din pat, au apucat un harapnie şi Sau dus în grajdri. Şi acuma 
aii cercat tot palul de-amărunțelul, şi neaflînd pe nimene, s'au apucat 
de-ai bătut calul cumplit, tot suduindu'l şi blăstămîndu'l cum îl venră la 
gură, că de ce'l stîrnesce de-atîtea ori din somn, că doară nui Voinicul 
Florilor pe aice? 

Bietul cal au suferit numar degeaba o sfîntă de bătare; dară şi 

pentru aceasta 'și-aă cugetat el: „EI bine! lasă! că de-a veni de-acuma, 
cinevă, norii strigă mar mult, ci m'ori lăsă luat de oricine !* 

Cum sau îndepărtat Smă&ul. aii şi Yeşit musca din cr&păturică, s'au 
dat peste cap şi sai făcut vormie. După aceea ai pus mîna pe cal, dar 

calul aă tăcut mălcum, n'aui mai nechredat. El au deschis grajdrul, "l-au 

scos afară, şi au încălicat şi s'au cam mai dus cu dînsul pînă la băeat
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N a ET 3 < an inâ ) a? “xx la fetele Soarelui. Aice au dat băeatului calul în mînă dicîndu', să] țiră. 
bine de frîu ca să nu'l scape, că calul sbură numai pin aer mergînd. 
Fetele Soarelui "-ai mar dăruit o coroană foaite mîndră, cu luceaferul 
în frunte și *ncolo înfrumuseţată cu stele, spunîndu'” ca să o dee feter 
împăratului, dacă va cere-o de la dînsul cînd va trece el sburînd pe la. 
foişorul ex. - i | 

Băeatul "și-au luat dia bună de la toţi și au sburat spre casă. Cât 
clipeseI au şi ajuns la curtea împăratului, și trecînd pe lîngă foişor, îl 
vedi fata împăratului şi aă cerut coroana de la dînsul. EL "%-au şi dat'o 
îndată, și după aceea ai întrat la împăratul de '-ai dat calul în mînă. 

Vădîndul împăratul, sai bucurat foarte, şi de-acă înnăinte au în- 
ceput să] aibă mat drag şi să'! țiră şi mar bine. 

În grajărul împăratului se află acum cu un cal mai mult. Acestura. 
în trebură mai multă căutare decît la toți ceralalți car. Deci Tiganul nu 
o giîci bine cu sfatul -ce'l dăduse împăratului. EI îşi făcuse numa! osti- 
neală mar multă şi trudă mar mare, fără ca să fi stricat băeatulur nici 
citur negru snbt unghie; dinprotivă, el avea acuma, la împăratul mult 
mai mare trecere şi căutare. Nime la curte nur eră aşă de drag ca acest 
băeat. Şi tocmal aceasta îl rodeă pe ian la inimă şi'l făceă să nu doarmă 
nopţi întregi tot chipzuind la rele asupra bietului băeat. Țiganul nu seiă 
ce să facă ca să se curăţească de băeat! Tot cugetînd el așă, ai dat 
de una și ma! bună decît cea mai dinnăinte. Netreecînd nier jumătate de 
an, au început earăș Tiganul să clevetească pe băeat înnăintea împăra- 
tului, cînd se piimblă odată pe dinnăintea grajdiului cu caii, dicîndu'r + 
„Luminate împărate ! cînd ar sci măriea ta ce s'au ma! lăudat băeatul 
acela de cătră mine!* 

„Ce? măr 'Tigane !“ 
„Luminate împărate! EI au dis că, dacă ar vre, ar pută aduce și 

şeaua calului.“ Prin aceasta cugetă Tiganul să'l prăpădească, socotind, 
că acuma "la prinde Smăul, fiindcă sa pădi ma! bine decît înnăinte.. 
Neaua aceasta avcă, însușietatea aceea, că, de se puneă cinevă pe dînsa, 
ea'l duceă pin aer unde numar cugetă el! . 

Împăratul au credut şi acuma Tiganului, şi mergînd în curte, ai 
chemat pe băeat la sine şi "X-a dis: „Bată ce "mi-ai descoperit Tiganul, 
că tu a! pute aduce și şeaua calului, numai dacă ay vră!k 

Băeatul ai început a se desvinui, a se jură şi a dice, că lur nici în cap nu X-aui venit aceasta, nu toemar să fi dis cătră Tigan vrodată! 
Împăratul nu Wau credut nierdecât, ci "Lat poroncit să "1-0 aducă, că de nu "a aduce-o, apor "I-a stă capul unde'r stau tălpile.. 
Bietul băeat n'au avut încotră, aă trebuit să meargă! S'au dus. earăș pină m pădurea aceea, şi sau pus pe copacrul acela și au început. 
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a se văletă și a plinge socotind în sine: „Că acuma nu "mi-a mar ajută 
Vornicul Florilor, că "mi-au ajutat odată şi m'aii scos de la greu!“ 

Cum au cugetat la dînsul, eată/l și Vornicul Florilor de față şi! 

întreabă: „Da ce plîngi tu drăguță 2“ 
„Da cum moră plînge şi cum nu morii văreră, că eată ce "mi-ai 

poroneit împăratul, să'1 aduc și şeaiua calului Smăului!“ 
Vowmicul Florilor au mîngăreat pe băeat dicîndu' să n'aibă frică de 

nimică, că el nu W%-aă uitat binele ce i "l-ai făcut cînd l-ai scăpat din 
închisoare şi că el scie că toate acestea le pătimesce numai pentru dînsul, - 

dar” și el va căută să'l scape de la toate relele. Apoi "l-au dus earăș 
la fetele Soarelui, și el sîngur aii inexs după şeă la Smău ca să "Io fure. 

Cu acele mijloace ca şi întiraş dată, "I-au furat Smăului şeaua și 
ai venit cu dînsa la fetele Soarelui de "i-ai dat'o băeatului să o ducă 
împăratului! Fetele Soarelui "-aă dăruit şi acuma o coroană toarte fru- 

moasă, cu luna în frunte, cu luceferii amîndor în umeri, şi încolo împo- 

dobită cu stele, dicîndu'w: „De-ar cere-o fata împăratului cînd vei trece 

pe lîngă foişorul er, tu.să "1-o dai!“ 
Cum s'aii pus băeatul pe şeă, în clipă au şi fost la curtea împ&- 

ratului. Cînd au trecut pe lîngă foişor, "l-au zărit fata împeratulul cu co- 
roana cea atît de frumoasă şi strălucită și "I-au ceruț'o. El -aui dat'o 

îndată. După aceea aii întrat la împăratul în curte şi "I-au închinat geaăa. 

Împăratul sai bucurat foarte pentru odorul acesta, șil ţineă acuma 

şi mal bine pe băeat şi] rubiă și mal tare. 
Dară Tiganul să crepe nu alta de cradă şi de urgie asupra băeatulur! 

Acuma căută eară în tot felrul să/l bage în alt necad și mai mare, că nu 

puteă privi cu ochi buni starea cea fericită a băeafuluy și a răbdă necadurile 
şi nevoile sale cel încunjură din toate părțile! Aşadară socoti Piganul- 

că, dacă va spune împăratului că ar fi dis băeatul cătră dînsul, că va 

aduce şi pe Smăi sîngur prins și ferecat, apor de bună samă nu s'a mal 

întoarce îndărăpt, căci ÎȘI gîndi el în sine: „Pe cal "l-au adus el cum 

"l-au adus, şi şeaia ai furato el cum ai furat'o, dară pe Smăi sciu. că 

nu 7-a mal aduce, pentrucă | un om pămintean nu poate să învingă nicr- 

odată pe un Sri 1 

Deci, primblindu-se odată împăratul pe dinnăintea grajdului cu 

cail, aa ieşit Tiganul înnăinte şi M-au dis: „Luminate împărate : Eu nu 

sciit citu'șI încrede băeatul acela! El earăş sai lăudat de cătră mine, 

că ar aduce măriei tale chiar pe Smăii prins şi “fericat, numar dacă 

ar vr&!* 
Împăratul au eredut şi astă dată vorba 'Țiganului, mar ales cînd 

cugetă că, de va avă pe Smă&i prins şi ferecat, n'a mar fi nevoit să/'șI 

țiră fata închisă, ci, va pute trăi şi ea ca alte femei pe lume, fără padă
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şi fără frică de oameni răi. Deci au poroncit băeatului să aducă Smtul, 
„că de nu, apoi scie el acuma ce are să păţească ! 

Audind băeatul aceasta, ai început a plînge și a suspiuă. că nu 
mal cugetă să scape şi de această nevore; el 'socotiă că de celealalte 
doaiăe au scăpat cum ai scăpat, dară acuma a fi pace de dînsul! Mar 
mort de frică şi de întristare s'au pornit vărerîndu se la drum. După ce 
au ajuns la copacrul acela, în pădure, s'au pus pe elsă poposească puţin 
Şi "Și-au adus earăş a minte de Voinicul Florilor. Cum numa! ati cugetat 
la dînsul, eată şi el de faţă, şi'l întreabă: „Ce plângi, fătul mrea 2% 

Băeatul “I-ai r&spuns: „Cum n'oni plînge, că eată ce 'mr-aui poroncit 
împăratul că, dacă nu ori aduce pe Sm&u prins și fericat, 'my-a stă 
capul unde'mr stau tălpile !« 

Audind Vornicul Florilor aceasta, “-aui dis: „Hm! la mare lucru 
te-au băgat, fătu-mreu! Dară bunu'! Dumnedeu, tot 'l-om prinde!“ După 
aceea ai dus pe băeat carăș la fetele Soareluy și le-au rugat ca să mai țiră pînă ce-a veni el. 

De aice s'au dus Volmicul Florilor pînă 'n pădurea Smăului. Acolo 
s'au dat peste cap şi s'au făcut un moșuc mititel mititel, dară bătrîn 
bătrân, și “un ciocan mare în mînă. Cu acesta loviă cînd întrun copacri, cînd în altul, de răsună toată pădurea! Audind Smăul vietul acesta, sau dus să vadă cine bontănesce acolo, şi aflînd pe moșucul acesta, "l-ai în- trebat că ce caută pe-acolo într'o pustietate așă de mare? 

Atuncia "ai răspuns moșucul dicînd: „la caut și ei, care lemn ar fi mai are, ca să fac un poloboe şi să prind pe Vornicul Florilor în- ti'însul, că multe rele 'my-ai mat făcut el pînă acuma; dară nu pot afla niclun lemn destul de tare! 
Audind Smăul aceste cuvinte, îi dice: „Hey! moşucule! Și eu am multe pe inimă înprotiva, lui, că şi pe mine miau prădat. și tare aș dori ca săl pot prinde, însă nu sciă cum? Dară, pentrucă, dumrata escr bod- marii și voeseI să'l prind. apol "țI-oră ajută şi eu! Vină numar la mine și eu "ț-otu dă și doage de lemn tare şi cercuri de fer, ca, doară ar face „un lucru de treabă şi să 'mi”l poți prinde mar lesne! 
Moşneguțului "-aui părut foarte bine că” așă de aproape de ținta, să, și au mers cu Smăii a casă la dînsul. Aice aă făcut îndată, polobocul, l-au înfundat de un capăt și "l-au cercuit bine, cere lîngă cerc, şi după aceea, ai dis cătră .Sm&u: „Poloboeul e gata! Dară eu nu sciu, or de nu se vede cevă pintre doage, şi ori de-or țin cercurile acestea, că Vox- nicul Florilor e vornic foarte mare, și de ?l-otă prinde ?ntr'însul, şi de-a sări cu el pînă în nouri şi'de s'a ishi de acoleă jos, nu seiă, ori de n'or plesni cercurile! Deer ar fi bine să te bagr dumirata în lăuntru, că esci mal tare și vedi și may bine decât mine, şi astupîndu'l eu de cesta-
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lalt capăt, apoi "mi spune, ori de nu”! vro erăpăturică întinsul pe care 
s'o astup, şi după aceea ver sări cu dînsul în sus, şi te vel lăsă jos, ca, 
să cercăm, ori de n'a plesni vrun cerc, și după aceea “-oră dă drumul, 
și ea m'oru duce cu polobocul să prind pe Vornicul Florilor, 

Sm&ul sau prins bucuros: de toate, și Sau băgat în lăuntru. Mog- 
neguțul aii astupat polohocul și de cestalalt capăt şi aport ati întrebat pe 
Smă&ă, ori de nu se zăresce nimică? Smăul -aui spus că pintre cutanr 
doage se vede puțin! Moşucul ra şi astupă aceă cr&păturică bine șr-a- 
pol "L-ai mar întrebat earăş, or de nu se mar vede pe undevă? Smăul 
I-au răspuns că nu! După aceea W-aui dis să sară în sus şi să se isbea.. 
scă de pămînt ca să cerce, ori de w'or plesni cercurile! Cînd sau urcat 
Sm&ul în înnaltul cerului, abră tocmai a doaiia di sara ai picat jos, şi 
atuneia ai plesnit vro cinci cercuri. Moşueul au luat și au pus altele şi 
mal bune în locul acelora, şi "l-ai întrebat, ori de nu se vede şi acuma 
nimică. Smăul "aă răspuns că nu! După aceea "au dis să ma! sară 
încă odată în sus! Smăul au sărit şi toemar a trera di au picat jos, și 
au plesnit doauă cercuri. Si pe acestea le-aă schimbat moșneguțul cu 
altele și mai tari şi "I-au dis să mar sară încă odată. Cînd s'au aruncat 
Sm&ul în înnaltul cesxulur, ati picat jos abră tocmal la săptămîna. Acuma 
mau plesnit niciun cere. Moşucul "l-au întrebat, ori de nu se vede nici 
acuma nimică ? Smăul "-aă răspuns că nu, şi după aceea ati dis să”! dee 
drumul. Atunela 'T-aii răspuns moşneguțul: „Her, Smsule! "Ţi-a fi bine şi 
acold, că ew's Volnicul Florilor şi că polobocul acesta “l-am făcut- bun 
numai pentru tine,“ 

Sm&ul au încremenit numal în poloboc vădindu-se aşă scos din 

minte și amăgit! Voinicul Florilor "l-ai înhăţat îndatamare în spate şi 

au sburat cu dînsul la fetele Soarelur de îi "l-au dat băeatului. Fetele 
Soarelui ai mal fost gătit și alta coroană, încă mai mîndră decât celea- 
lalte doaue, că acuma soarele eră în frunte, luna în prept, luceferii în 

umeri, și încolo înfrumuseţată cu toate stelele. Cînd ai Jăruit'o băeatului, 

W-au dis ca să o dee şi aceasta fetei împăratului, cînd a trece pe lîngă 
foişorul er, numai dacă a cere-o! | 

Băeatul “și-au luat diăa bună de la fetele Soarelui și de la Vor- 
nicul Florilor, mulțămindu-li frumos pentru binele ce -au făcut şi pentru 
darurile ce ?i le-ai dat, şi punînd pe Sm&ă în spate, au și înpînat'o la 

împăratul. 'Trecînd și acuma pe lîngă foişor, 'l-aă vădut fata împăratului 
şi "r-au cerut coroana. EL "r-aui dat'o bucuros; şi după aceea aă închinat 
împăratului Smăul. 

Împăratul mai sciut ce să facă de bucurie vădîndu-se acuma scutit 
de toată grija şi pe băretanul acesta atît de vornic! Îndată au scos pe 
fiică-sa din foişor şi aă măritat'o după dînsul, dîndu' și toată împăraţiea.
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Băretanul nu s'au dat îndărăpt de la nu lucru că acesta, ci au pri- 

mit cu plăcere mîna feter împăratului, şi s'aă cununat cu dînsa. Nunta 

au fost una din cele mai strălucite. Chiar şi ei m'am întîmplat la dînsa, 

dar” am păţit o poznă! Ospătînd la masă. poate prea lacom, că eram și 
cam flămînd, rodeam la un pietoruţ de rață, şi nebăgînd de samă, pentrucă 
toemai atuncra se închină în sănătatea mirelui şi a miresei, am înghiţit 
repede îmbucătura cu un clolănel, carele "mi-a r&mas în gît de se cunoa- 
sce pînă acum. De numi credeţi, ran poftim de pipăiți şi vedeţi, că ai 
Yeşit puţin în afară! 

Tinerii au vețuit de acuma înnăinte mulți ani buni și fericiţi în 
toată liniscea și pacea, şi de nau murit cumvă, -apor de bună samă că 
trăesc și acuma! 

Eară eu m'am încălicat pe-un pani de să cară 
Şi cum vedeți, v'am spus o poveste 'n east” sară! 

Plătiţi'mr-o ! 
  

DI e 

Teiu-legănat, Sfarmă-pieatră, Strimbă-lemne 
și Șehiopul-cu-barba-cât-cot. 

Au fost odată un vornic cet diceă Teru-legănat. EI eră viteaz foarte 
mare; nu ședeă nicicînd pe-a tasă, ci îmblă totuna în vitejiy.  Mergînd 
aşă prin lume, aă dat de alt vornic, carele sfărmă pleatră. „Da ce faci 
aicea ?“* îl întrtrebâ, 'Teru-legănat. 

„la mam alta de lucru și sfărm și eu preatră pentru bieții oameni, 
că poate l-a trebui vrodată !* răspunse el. 

„Da cum te chremi tu 2% 
„Sfarmă peatră! Dar pe tine cum te ehreamă.t 
„Mie'mi die Zesiă-legănat!“ răspunse el; „cum văd eu. şi tu esel 

volnic. mare; nui vre să'mi fir fărtat?4 | 
„Ba da! De ce nu? Foarte bucuros! răspunse Sfarmă-preatră. 
Acuma Sai luat er și s'au dus amîndor mar departe pintr”o pădure 

Şi ai mai dat de alt om carele strimbă lemne. „Ce faci tu aice? în 
dise Teru-legănat ; „de esci tu așă de vornic, îndreaptă copaeil cel strimbi, dar nu strîmbă încă şi pe cer drepți!“ 

| „Că şi acera sînt strîmbați tot de mine! Eu nu sufăr pe nime ne- gîrbovit !* | 
„Da cum te chiemr tu?* 
„Strâmbă-lemne!“ răspunse el. 
„Nu te'x prinde cu nor fărtat, să fim înealte trer ?: 
„Ba da! bucuros !* răspunse el; „vormie la voinici trage!“
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De aice s'au luat tustreY și s'au cam ma! dus prin pădure. Mer- 
gîud așă, au dat de o poreană. „Her! să stăm aice!“ dise Teru- legănat ; 
„Şi ne-om face o căsuță Şi-om îmblă fiecare după voimiciea sa și ne-om 
strînge aice numai sara la mîncare !% 

Toţi s'au învoit cu sfatul acesta, şi 'şi-au făcut o căsuță frumuşică, 
şi după aceea s'au luat şi sai dus tustrer pin pădure şi sara au venit 
cu un bour a casă, căci er mîncă un bourla o mîneare. EI aveă o căldare 
foarte mare, şi după ce jupiă bourul, îl punei așă întreg nedumicat în- 
ti'însa, şi fierbindu!'], îl ospătă împreună. Dară pentrucă li venră greu să 
tot aştepte, pînăce-a fierbe bourul, s'au sfătuit ca să rămînă în fiecare 
(i cîte unul a casă să grijască de osp&, ca să poată: găsi toate gata 
cînd or veni sara a casă. Așă ai și făcut. 

Demineaţa au aruncat sorţi, care din er să rămînă mai întiă a 
casă, şi sorţul au picat pe Strimbă-lemne. Deer cei dor ati plecat Ia vînat, 
ear Strîmbă-lemne, au rămas a casă ca să facă de mîncat, El au jupit 
bourul, "l-au grijit frumos și "l-ai pus în căldare la foc, și căută acuma 
să frearbă. Frerbînd bourul în căldare ami cât ai fiert, eată că vine 
întrun timp Şehtopul-eu-barba-cât-cot, un moş mititel, şi dă: „Bună qiua !“ 

Stiîmbă-lemne se uită îndărăpt ŞI răspunde: „Mulţămim dumitale. 
moşule!“ | | 

„Da ce pădesci acolea ?* 

„Că Xa fierb şi eu un bour în căldare!“ 
„Da nu "mi dă şi mie cevă de mîneat?“ 
„Ba da! bucuros, moșule!“ și Ia şi! tară o bucată de carne şi” 

dă s'o mănînce. El au înghiţito şaș de-odată, şi cere să'1 mar dee.-:. 
Strîmbă-lemne "X-a spus să se îndestulede cu cît au primit, că mai sînt 
şi alți mîncători, și lu "I-au dat cât ai socotit că “-ar fi de ajuns. Ve- 
dînd Șehropul-cu-barba-cît-cot că Strîmbă-lemne nu voesce să”! facă pe voie, 
"X-a dis, că de nu Y-a dă de bună vole, Xa dă de nevoie. 

Strîmbă-lemne s'a cam supărat de-această amerinţare și nau vrut 
să'1 dee. nici întiun feliă, dicîndu'r că n'or avă de unde să se sature el 
și fărtaţii săr. Şehropul-cu-barba-cît-cot au mar cerut de vro doaiă orr 
tot cu binişorul, dară vădînd că celalalt nici nu vre să sciă de dîusul, 
Sau minieat cumplit şi aă prins pe Strîmbă-lemne co mînă de pYept şi 
l-au isbit jos cu faţa în sus. şi cu ceealaltă mînă aă apucat cu degetul 
cel mie căldarea de pe foc și punîndu I-o pe plept, aii mîncat toată carnea 
dintr'iusa, și după aceea sai cam may dus, lăsînd pe Strîmbă-lemne ţipînd 
şi răenind jos, că "l-ai fost fript cumplit la prept. Ce să facă el acuma, 
ca să afle ceralalți carnea gata pe de sară, pentracă lu! îl eră reşine să 
li spună ce-au păţit. că atuncia nu "l-ar fi ţinut de volnie. Au alergat 
xute în pădure de-aă prins alt bour și "l-ati tăreat şi "l-au curățit repede 

6
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şi “l-au pus în căldare la foc să fiearbă. Dară ce folos, că eată-te sara, 

i cel do! fărtați au sosit de la vînat! Carnea eră nefieartă. Strîmbă-lemne 

li-o -pune așă să oaspete, pentrucă eră foarte flămîndi şi cereă neîncetat. 

Încep er a mâîneă, oaspătă oleacă, dară carea eră mar crudă. „Ce este,“ 
strigă Teru-legănat, „că carnea nu! fieartă ?* 

Strîmbă-lemne au început a face cîr mîr, ba una, ba alta, și sau 
trecut astă dată așă. Dar nici el n'au spus ce îi s'au întîmplat. 

A doaua di au aruncat sort între Teiu-legănat și Sfarmă-preatră, 

care din er să rămînă a casă ca să facă de mîncat, Sorţii au hotărît pe 

Sfărmă-preatră. Deci Sfarmă-preatră au rămas a casă să caute de rîndul 
mîncăriy, ear” ceialalți dox s'aii dus pin pădure la vînat. Cînd întro 
vreme ceată că vine $ehropulcu-barba-cît-cot şir dă: „Bună diua, 

“drăguță !* 

„Mulţămim dumitale, moşule !“ 
„Da w'ar cevă de mîncat?“ 
„Ba da! fierb aice puţină carne!“ răspunse Sfarmă-preatră, Şi Ia 

şiI dă o bucăţică bună. Șchropul-cu-barba-cât-eot o ra și o înghite de-odată, 
și-apol începe a se primblă prin casă și'n colo şi'n coace; și pe urmă 
mal cere earăş. Sfarmă-preatră nu vreă să” dee, desvinnindu-se că'r puțină 
şi nu l-a junge la ceralalți fărtaţi ce mar are. 

Şehropul-eu-barba-cît-cot începi cam cu răul la dînsul să'r dee numai- 
decît, că de nu "I-a dă de bună vore, "I-a dă de nevote. Neînduplecîndu-se 
Sfarmă-pleatră, au început Sehropul-eu-barba-cât-cot a] amerință că'l va 
trânti co mînă jos și eu ceealaltă va luă căldarea și "a pune-o pe prept și 
X-a mîncă apol carnea toată. Vădîndu'l Sfarmă-preatră atîta, de prizărit, 
au socotit: „Ce? să mă tem eu de un piperig ca acesta, ei un vornie 
așă de mare!“ Și n'au vrut săY împlinească dorința, ba încă voră să 
B'apuce de dînsul. Atunera Sau oţărit Şehropul-eu-barba-cît-eot, şi unde 

nul înbăța de-odată cu mina de piept ȘI trîntesce la pămînt, si cu de- 
getul cel mic de la ceealaltă mînă a apucat repede căldarea de la foe 
și "I-au puso pe piept si au mîncat toată carnea, nepăsîndu'i nimică de 
țipetele și varetele bretulur Sfarmă-preatră, carele să Svirgolră ca un şerpe 
sub căldare, şi după aceea sai dus în treaba sa. ” 
_ Acuma sciă bietul Sfarmă-preatră de ce n'au fost Yerr carnea fleartă, 

ȘI ca să nu să dee de ruşine înnăintea lur Teru-legănat, ai pus de grabă 
altă carne la foc, şi o pădi de grabă ca să frearbă pînă or sosi er. Dară 
și lur nu "rau ajutat prea mult, căci îndată au fost Sara, și eată că au 
picat și vînătorir. EL lr-aă pus de ospătat, dară carnea eră încă vîrtoasă. 
Po ăn: ) îi - î ă : : Spent Laă întrebat Îndată, de cer Şi acum carnea crudă ? Sfarmă-pleatră ai sucit o ba încolo. ba incoace, şi au scăpat ca și Strîmbă- 

lemne, carele însă sciă pricina prea bine, dară au tăcut măleum ca să 
nu să dee şi pe sine de gol.
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Demineaţa au venit rîndul lux Teru-legănat ca să rămiră bucătari. 
Ceralalţi dor au plecat la vînat dicînd unul cătră altul: „lan să vedem 
ce voinie va fi şi Teră-legănat, orl de n'a păți și el cum am păţit şi nor! 

Terulegănat ai pus carnea la foe şi stă așă de-o parte şi privră 
cum fierbe. N'au întărdieat mult și au susit şi Sehtopul-en-barba-cât-cot 
şi”! dice: „Bună diua, drăguță !4 

»Mulțămim dumitale, moşule !: | 
„N'ar cevă de mîneat, că tare 'mi'r foame !« | 
„Ba da! Din ce n-ai dat Dumnegeii, 'ţr-om dă și dumitale !“ şi ra 

şi”i dă o bucăţică de carne. | 
Şehropul-cu-barba-cît-cot ad şi înghițit”o- îndată şi au cerut să mar 

dee dicînd că cu tărmătura asta de carne numar “i Sai zgîndărit foamea. 
Teni-legănat M-ai răspuns, să se îndestulede și cu atîta că mai mult nu 
%-a dă. Atuncra Sehfopul-cu-barba-cit-cot au început să ceară mar cu în- 
teţite şi să'l amerinţe ca şi pe cex dor fărtați de mai înnăinte,. 

Cînd au audit Teru-legănat de amerințări, s'au făcut numa! roșu de 
mînie și "I-au dis: „Aha! tu'mi esci acela carele "mi-ar tot mîncat carnea, 
de am trebuit să mănîne în doauă sări tot carne crudă! Stăr! că cu mine 
nw'1 face cum al făcut cu ceralălți!* și”l înhaţă cu o mînă de barbă şi cu 
ceealaltă apucă o secure şi fuga cu dînsul în pădure, Aice aă căutat 
un copacii, carele eră mar gros. ai dat cu securea înt'însul de "l-aă 
despicat, şi a vîrit barba lui moş Sehropul-cu-barba-cât-cot în crăpătură ; 
apol au seos repede securea şi au dat copaciulur drumul de "I-au prins | 
barba, în despicătură și "l-au lăsat acolo cu barba în copactii. Teră-legănat 
Sau întors după aceea îndărăpt și au așteptat pe cel dor fărtaţi. 

Cînd au fost în de sară, ai venit şi eI a casă. Teru-legănat l-au 
pus de ospăț. Er tau și mănîncă, mănîncă şi vEd că carnea” fieartă, 
foarte bine. „Her!“ își cugetară er, „acu 'şl-aă dat şi Şehropul-cu-barba- 
cît-cot peste om!“ și se miră foarte de puterea lui Teru-legănat. După 
ce-au ospătat bine, li gise Teru-legănat: „Ex bine! Da cum vi plac bu- 
catele ? Sînt destul: de fierte?“ 

„Foarte bune!“ r&spunseră er, „se vede că eser vommie de frunte şi 
bun biicătarii 7% . 

Atuncia l-aa dis Teru-legănat: „lan veniți cu mine, fărtați, să v'arăt 
eu, ce-ati pățit Șehropul-cu-barba-cît-eot, carele vai mîncat voaut carnea 
Și ai mers cu el în pădure. Sosind la locul acela, au aflat copacrul smult 
şi o dîră pin pădure. Ce se facă er acuma? Teru-legănat l-au dis: 
„Fărtaţi. hardeam după dînsul, căci ei am, săl prind și am să% fac ca- 
pătul!* Și aşă s'au luat după dira aceea și ai mers şi au mers, cine scie 
cît pin pădure; cînd după un timp au ajuns la o bortă în pămînt. unde 
întrase Șchropul-cu-barba. cât-cot, pentrucă tocmal aici se sfîrşise şi dîra aceea. 

6:
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Prin această bortă te băgar în Lumea Neagră. 

Acuma dise Teru-legănat: „Hay şi om face o funie lungă lungă. de 

coajă de terii, şi eu m'oră slobodi după dînsul ca să! arăt eu cine 

'Teru-legănat!“ | | 
S'aa dat ei şi au cojit vro cîțiva ter și au făcut o funie lungă 

lungă. După ce-ai gătit'o, h-aă dis Teri legănat: „Fărtaţi! eu m'oră slo- 
bodi în lăuntru, dară vor să staţi tot pe aproape, și cînd oră clătină din 

funie. vol să sciți că eu volu fi aice și că doresc să mă trageţi afară!" 

Strimbă-lemne şi Sfarmă-pieatră "-aii juruit că or face aşă, şi Teru- 

legănat s'au lasat pe funie pin borta -aceea în jos. în Lumea Neagră. 

- După ce-ai ajuns Teră-legănat în Lumea Neagră, s'au deslegat de 
funie şi s'au luat tot după dira aceea, şi au mers și au mers pînăce au 

dat de la un timp de-o chilie. Aice locură Sint Luni. EI au bătut la 

ușă. Sînta Luni din lăuntru aă strigat: „Cine'r acolo 2% 

Teră-legănat "1-a răspuns: „Eu! Teră-legănat!* 
Sînta Luni "rai deschis uşa şi "l-au întrebat: „Her. vomice! am 

audit de rumele tău! Da ce cauţi pe aice?“ 
„la mă duc după Sehropul-cu-barba-cât-cot“, răspunse el, „ca doară 

l-aș pute prinde! Nu, seii dumiata. sîntă marcă, de mult au trecut el 
pe aice? ! | 

„Her!“ dise ea, „eu "l-am vEdut fugind pe aice cu un copacii, în 
barbă. dară nu sciu, ori de'l ver ajunge, că mergeă foarte repede, și 
acuma's doauă dile de-atuncia! Dară poltim la mine în chilie de te ho- 
dinesce oleacă !“ 

„ Texulegănat au întrat în chilie. au șădut oleacă ca să şadă peţi- 
toril, pentrucă sînta Luni aveă o fată foarte frumoasă. Apoi "şi-au luat 
rămas bun de la sinta Luni şi ai apucat'o repede pe diîră tot după 
Şehiopul-eu-barba-cît-eot. Călătorind aşă a âjuns la Sinta Vineri. Ea avea 
earăș o chilie și o fată şi ma! chipeşă. Bătîna la uşă şi poftit fiind în 
chilie, Teru-legănat au întrebat pe sînta Vinere, ori de ai trecut de mult 
Şehropui-cu-barba-cit-cot pe aice şi ori de "l-a pute ajunge? Ea '-au 
răspuns că cu gret "l-a ajunge, că acuma sînt patru dile, de cînd au 
trecut el pe aice şi mergeă foarte Iute. Teră-legănat "şi-au luat r&rnas 
bun de la sînta Vinere şi au plecat mar departe după dînsul, şi s'au dus 
şi s'au dus pînă ce-au ajuns la Sinta Duminică. Ea avea o chilie spre 
locuință şi o fată foarte frumoasă. El au tocat la ușă, şi ea au întrebat, 
că cine acolo. El '-au răspuns, că Teru-legănat. 

„Her volnice! am audit de numele tău!“ dise ea; „da ce cauţi 
pe aceste locuri ?% | ” 

„Eu. sîntă marcă!“ qise Terui-legănat, „eaut pe moș Şchropul-cu: 
barba-cit-cot, ca să'l pedepsesc că 'şI-au bătut joc de dor fărtaţi ax moter 1
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„Hei, dragul miei! dise sînta Duminică ; „nu te osteni mai deparie, 

că nwl ver mal ajunge, că eată' săptămîna de cînd au trecut pe aice şi 
mergeă ce fulgerul de repede! Dară, poftim la mine în chilie și te ho- 

dinesce!: 

El ai întrat și au şădut ami cît au șădut la dînsa și pe urmă I-ai 

pejit fata. Sînta Duminică "I-au dat'o bucuroasă. De aicr aă plecat Terii- 

legănat îndărăpt, da” nu de-a dreptul la fărtați, ci au abătut pe la sîuta 

Vinere și pe la sînta Luoi, de ati pețit şi de la dînsele fetele pentru cer 

doi fărtați ar săl. El voră ca să li aducă şi lor o amintire din Lumea 
Neagră. Sînta Vinere și sînta Luni s'au învoit şi "şi-au încredințat fetele 

lui Teru-legănat. Cu tustrele aii sosit la răsuflătoarea Lumii Negre. Aice 

au elătinat din funie şi îndată au şi venit fărtaţii luy şi "I-au dat semn 
că sînt de faţă. Atunci ai legat Telri-legănat pe fata sîntei Luni de funie 

şi ai scos'o pe Lumea Albă. Ce sau minunat Strîmbă-lemne și Sfarmă- 

pleatră cînd au vădut'o şi diseră: „Ha! el ni aduce încă și femei ca 
să nu trăim sînguri!: Pe aceasta au luato Strimbă-lemne de soţie. 

După aceea au mar slobodit funiea şi ai scos şi pe fata sînter Vineri. 

Pe aceasta au luat'o Siarmă-pieatră. „Acuma“, diseră er, „Ia să vedem, 

ce nevastă "și-au ales el şie'şi!* şi aii slobodit funiea şi au scos pe fata 
sînter Duminiei, care eră mar frumoasă decît toate. Vădiîndu-o sai mi- 
nunat vornicii de frumuseaţa er și ai dis unul cătră altul: „Her! ce” 

mal frumos şi: mar bun 'şr-aii ales pentru sine! Se vede că şie'și își priesce 

mal mult! Tare se pare că Teri-legănat n'a mal voi să fie cu nor cum ai 
mai fost! El se sîmțesce și cel mar ager și mai tare dintre noi și va căntă 

să se facă acuma mal mare decît nof, ȘI-a voi numal să ni poroncească, 

ea” noi să/l ascultăm şi să ne supunem lur. Oare nar fi mar bine ca 

să'l prâpădim cumvă şi noy să trăim apol ca fărtați mar departe!“ . 
„Aceste prepusuri le am şi ei!“ dise celalalt fartat; „de aceea cred 

car fi mar bine să ne cotorosim de dinsul 1 

Deci er aă pus la cale ca să mal sloboadă încă odată funiea şi 

sa'] tragă pînă la jumătate şi după aceea să'1 dee drumul cu totul ca să 
se sferme picînd jos, și er să trăească cu. mulerile lor, şi a lui Teră- 

legănat să li fie de hargată. Cum s'au sfătuit, așă au și făcut. EI aă 

slobodit funiea ca să se lege de dînsa şi Teră-legănat. Dară şi Teru- 

legănat încă eră ajuns la cap; el nu se prea încredea în priința fărtați- 

lor săr; şi lur Y-aă plesnit prin minte că poate fărtații săr vor ave cugete 
rele asupra lui şi de aceea au socotit că ar fi bine ca să li ispitească 

ma! întîi priinţa lor. Deci el au legat o preatră de capătul funiei şi ai 

lăsat so tragă în sus. Cînd ai socotit el că preatra ar fi ajuns pe la 

jumătate, numar ce aude un dârăt şi un vijiet cît credear că se prăbu-
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şesce răsuflătoarea aceea. și după aceea numar ce începură a pică făr- 
mături din preatra ceea ce o legase el de funie! Fărtaţir săI, credind că trag pe Teră-legănat, aii fost dat drumul funiex cu scopul ca să'l pleardă. Vedînd Teră-legănat fărmăturile pletrii, au dis: „la așă aş fi păţit ea, să me fi încredințat lor și să mă fi lăsat tras de dinșir! la cum sînt unele firi! 'Tu li faci bine, şi ele îți aştern moarte!“ 

Ce se facă el acuma? Cuni se easă din Lumea Neagră? Au căutat ba într'un chip, ba într'altul, şi ai vădut că nu'i încotro, că sîngur prin sine nu este în stare să casă pe ceealaltă lume, şi de aceea sau luat şi Sau dus pin Lumea Neagră încotră”l duceă ochir; şi au mers și au mers ami! cît ai mers, dară trecînd pe lingă un munte foarte înnalt. au audit un răcnet în vîrvul lur. Acolo aveâ o pajură neagră cuibul său. Ea scotea în toţi ani! pur, dară maveă nier întrun an parte de dînşir, căcr, cînd eră er mar frumoşi, venră un Bălaur cu doaiiă capete ŞI 'L mîncă, şi tocmai acuma sosise timpul acela şi pajura s'au fost dus de la curb. nu- mal ca să nu vadă sîngură cu ochir moartea puilor săr, căcl și aşă îi se rumpeă inima de jale. 
Teră-legănat s'au suit în virvul muntelui și ai aflat puix pajurii negre răcnind în curb. E] “v-au întrebat, de ce se varetă şi se pling aşă de tare? Pair "I-au spus toată întimplarea şi pe urmă, în diseră: „Fugi! fugi într'o parte, să nu te mănince și pre tine, că eată Bălaurul cum întinde un cap să ne apuce! 
„Nu vă temei, dragii mrer! Ji respinse Tenu-legănat, „Că mare”! Dumnegei!“ şi scoțind Iute pâloşul, ai tăreat capul Bălaurulur. Bălaurul atunela sau mînieat grozav și scoțînd şi celalalt capet, dă să apuce pe toti; dar Teru-legănat "L-au hărşnit şi acest capet. După aceea au sărit la Bălaur de "l-au dumicat tot bucățele Și au făcut dintr'ânsul 0 grămadă mare la poala muntelui. Paix nu sciă acuma ce se facă de bucurie, că se vădură scăpaţi de la moarte şi dușmanul lor nimicit! Îndată ai îm- brățişat pe Teru-legănat ȘI diseră: „Vornice, Volnice ! ce să facem nor cu tine, că de te-a vede mayca ate să te înghită de bucurie !« Nici n'ai gătit bine de vorbit, şi eată că văd pajura sburînd scîr- bită cătră cutb ca să vadă măcar urmă de puii săr morți și să'sI destoare inima bocindu”. În pripa ceas! mare. n'au avut puir ce să facă alta, Şi au ascuns pe Teru-legănat subt o aripă. Ce bucurie, ce răcnet au fost, cînd "și-au vădut pajura pui! să! tâferr în cuib şi stîrvul duşmanulur că- piță la poala muntelui! Bucuriea er n'aveă margini! Îndată au întrebat pe pui să'1 spună, cine "-ati făcut et un bine așă de mare, și under acela ca să! poată ea mulțămi după cuviință ! | ' Puir nu vreă să” spună, pentrucă se temea ca să nul înghiță de 

. e. si Aaaa. me ta . a 
atîta bucurie, şi”! diseră: „Nor, mămuţă : "ţi-am spune, cine ne-ai mîntuit
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pe noi de la moarte, şi îţi "l-am şi argtă, dară ne temem că tul vel 

strică de bucurie! Jură-ni mar întîtă că nu "1 face nimică răi, şr-apolr 

“i ?l-om arătă !* 

„Da cum să fac- eu acelura vrun r&ă care "miau făcut mie atita 

bine!“ r&spunse pajura ; „arătaţi'mi”l îndatamare, să'l sărut, căci de nu, 

mor pe loc !% 

Puii ai scos pe 'feru- legănat de subt aripă, şi cînd 'l-aă zărit pa- 

jura, "l-au sărutat așă de tare că l-au înghiţit cum eră cu totul și-apol 

"l-au vărsat mar frumos şi mar volmie decît eră. Acuma dise pajura: 

„Her voinice, 'Teru-legănat! spune'mi, ce voesei pentru binele ce 'mr-al 

făcut, că m'ar curățit de dușmanul miei cel ma! nemilostiv şi mai aprig ?* 

„Eni, maică pajură 1 răspunse Teru-legănat, ;n "oră pofti alta, decît 

să mă scoţi pe Lumea Albă!“ 

„Her, dragu-myeu !4 dise pajura, „la mare grei m'a! băgat, dară tot 

“-oră împlini dorința pentru binele cel mare ce "mi "l-ar făcut! Grijesce 

numa! doai&sprădece cară cu buci, aşadă bucir pe spatele mele și pe 

buci să pu! alte doau&sprădece cară de carne, şi încă doau&sprădece cup- 

toare de pîne, șr-apol să încalici pe grumadul miei, și ei ori sbură cu 

tine prin r&suflătoarea aceea spre Lumea Albă, şi de cîte ori voru căuti 

îndărăpt, să?mi tot dar în gură cîte un car de carmme şi cîte un cuptoriii 

de pîine! 

'Teră legănat au făcut toate aşă, şi pajura neagră ai sburat cu din- 

sul şi cu aceă grozăvie de greutate pe spatele sale spre Lumea Albă. De 

cîte ori au căutat pajura. înapoi, de-atitea ori "I-au tot băgat în guiă 

cîte un car de care şi cîte-un cuptorii de pîne. Acuma s'au fost sfirşit 

toate şi nu eră prea mult pînă la Lumea Albă şi pajura se uită .earăș 

îndărăpt săi mal dee, căci slăbise acuma. Ce se facă Teri-legănat, că 

Waveă nimică! Pajura întoarce capul a doata oară spre sămn ca să! 

dea de mîncat. Teru-legănat aii luat atuncea pâloşul şi "şi-au tăreat pulpele de 

la picroare şi le-au dat pajurii. Cum le-ai înghiţit pajura, pe loc aii prins 

la putere şi îndată au şi ajuns pe Lumea Albă. Aice au întrebat pajura 

pe 'Texu-legănat, că ce carne au fost aceea ce "I-au dat'o el mai pe urmă? 

Teri-legănat "au spus că îi s'au fost sfîrşit toată merindea, și în spatma 

cea mare ca să nu slăbească ea şi să cadă în jos şi să se sferme amîndor, 

"și-au tăreat pulpele de la pieroare și îi le-au dat să le mănînce. „Her!“ 

dise pajura. „că mam sciut eu că al o carne aşă de dulce, că atuncia 

cine mar scie orl de te aduceam eu pe Lumea Albă! Dară acum pentru 

binele cel mare ce 'mi "lay făcut, tot nu vrea să te las păgubaş de pulpe !* 

şi dicînd acestea ai vărsat dintr'însa pulpele și le-au -pus earăș la loc 

cum asi fost; apor 'şr-au luat diia bună de la Teră-legănat și au sburat 

îndărăpt prin aceă r&suflătoare la puii să! în Lumea Neagră.
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Teru-legănat, vădîndu-se earăș pe Lumea Albă. adecă pe lumea sa, 
au cugetat îndată la fărtaţir săr, cu earir dorră să se întălnească numar. 
decît. Deci n'au zăbăvit aicr nimică, ci 'au plecat îndată la poleana aceea, 
“unde locuise mar înnăinte cu fărtațir săr. Aice se făcuseră mar multe 
schimbări. Strîmbă-lemne și Sfarmă-preatră își zidiseră nisce curți ars. ioase şi frumoase cît tot de-a dragul să te fi. uxtat la ele și să fi șădut 
într'însele ! Într'una din ele locură, Strîmbă-lemne, ea în ceealaltă Stărmă- 
pleatră, fiecare cu soţiea sa. Amîndor trără în desfătări și în prisosință. 
totdeauna cu voie bună şi cu îndestulare ; numa! fata Duminicir, cea mal frumoasă din toate fetele, care eră să fie soață lui Teruă-legănat, numar ea bleata eră plîusă, prizărtă şi amărită, una pentrucă jălră după 'Teru- legănat, ursîtul său, ear” alta pentrucă Strîmoă-lemne şi Sfarmă-preatră o făcuseră hargată la soțiile lor şi o năcăjra di şi noapte ba cu un lucru, ba cu altul, astfelni că ea, sărmana,. mal nici nu dormiră Și mat nier nu ospătă. 

Cînd au zărit Strimbă-lemne şi Stărmă-preatră și soțiile lor pe Teru- legănat, cu trup cu suflet, înnăintea sa, s'au băgat în toate boalele, pen. trucă, se temeă de Teru-legănat ca să nur facă, fărîme pentru necredința, și nepriinţa lor. Teră-legănat însă h-au dat frumos mar întîi bună diua, şi apol "T-au întrebat despre întîmplarea de la răsufiătoarea Lumii Negre în Lumea Albă, 
Strîmbă-lemne și Sfarmă-preatră nu sciă, că Teră-legănat au fost legat o preatră de funie ca să li ispitească, credința si priința, şi de aceea, au început a cîrpi la mincruni desvinuindu-se, că er au tras funiea amu cît au tras'0, dar” că de lao vreme i-ai tost prea greu și voind să po- posească oleacă, ai scăpat funiea în jos, dar îndată au apucat?o și au tras'o în sus, însă el nu erâ mar mult legat de capătul funier; că după aceea ai mai slobodit funiea şi au căutat să/| scoată. dar toate încercă- r.le lor ai fost înzădar! 
Audind fata Duminieix cîrpiturile lut Strîmbă-lemne şi Sfarmă-preatră, Sau răspuns şi ea îndată şi au dis, că toate cîte le Spun er nu's adevă- rate și că et n'a mar cercat să'l scoată, şi că pe dinsă au tot hargăţito si au tot neeinstit'o pînă acum. 
Ascultînd 'Teru legăuat Și pe unii şi pe alții, I-au dis: Fărtaţir mrex ! de ce să ni mar Spunem unil altora cîţe Verdi și uscate? Lucrul: făcut nu se ma! poate desface! Eu nu vreu să vă judic pe vor, or de "mi-aţi fost, sau nu, cu priință, ci las să vă judice cel de sus! Deci, ea vornic şi fărtați ce aţi fost, hardeam să asvirlim în astă demineaţă, fiecarele buz- duganul ŞI pâloșul său în sus, şi cînd s'or întoarce îndărăpt şr-or pică în Jos. să cadă drept în capul și în inima fiecărura şi să ne toropească, decumvă n'am fost unul altuya cu priință ; ea” dacă am fost unul altura,
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cu credință şi cu priință, atunci buzduganul şi pâloşul să cadă. înnaintea 
fiecărura şi să se înfigă în pămînt!“ 

Strîmbă-lemne şi Sfarmă-pteatră, ca vormici şi oameni de cuvînt ce 
eră, s'au prins de aceasta, și tustrei 'șr-aă asvirlit cu putere buzduganele 
și păloşele în sus. șrapor sai aștdat în rînd unul lîngă altul şi au a- 
șteptat pe loc pînă a doaua di spre-amreadădi. Atunera numar ce aud er 
un viiet şi un vîjiet în înnălțime, și zărese cevă sclipind. Acestea eră 
buzduganele și pâloșele lor. Curînd s'au ar&tat şi de-asupra lor un fulger 
şi un trăsnet și atuncia au şi sosit buzduganele şi pâloşele. Ale lui Teru- 
legănat au cădut dinnaintea lux şi sai înfipt în pămînt. ear ale lur 
Strîmbă-lemue și Sfarmă-preatră I-au cădut drept în cap şi în inimă și 
l-ai siîns pe loc vieața. Astfelri s'au vădit nepriința lor cătră Terii- 
legănat şi cătră fata sînter Duminier! 

Teru-legănat “şi-au luat acum de soție fata sînter Duminicy și au 
trăit cu ea în pace şi vore bună, și poate că may trăese și acuma, dară, 
cine scie unde; ear” fata sînter Luni și a sîntex Vineri, pe cari le ţinuseră 
Strimbă-lemne și Sfarmă-preatră, au -rămas pe lîngă Teru-legănat ca 
fete de curte. 

  

Suenă-murgă. 
Ai fost un împărat și aveă trei fete foarte frumoase. Nu departe 

de acesta trără alt împărat, carele avea trer ficrori; cel mar mare şi mal 
puțin viteaz Iubră pe fata cea ma! mare a împăratului ; cel mijlocit și 

mail viteaz se îndrăgise în cea mijlocie, ear” cel mai mic, anumea Sucnă- 

murgă, și mal vornic decît toți, îmblă morțiş după cea mai mică. 
Tatăl fetelor le ținea pe toate închise în cîte un toisor, pentrucă 

aveă fiică de Smer să nu îi le fure. 

Întruna din dile au venit fierorul cel mar mare la tatăl fetelor şi 

"lau poftit tare ca să dee fitcer sale celei mar mari drumul la primblare 
cu dînsul în grădină. Împăratul nu prea voră spunîndu'r că se teme să 

nu "1-0 răpească vrun Smă&i; dară pe urmă, tot pofiit fiind cu felni de 

felră de vorbe duler. n'a avut încotro, "ai făcut pe vote şi aii încu- 

viințat fetei sale celei mai mari să se primble cu el prin grădina de lîngă 

curte. Această grădină, eră, foarte frumoasă, cu pomi şi cu copaci și cu 

felu de felu, de flori într'însa ; împrejurul ex se află un zid toarte malt. 

Îmblînd er prin grădină pe cărăruși încolo și 'ncoace, își culegeă 

unul altura flory. Uitîndu-se fierorul de împărat într'o parte, ai zărit, hăt 

încolo de la cărare, o floricică tare frumoasă, și voind s'o rumpă şi s'0
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«dee fetei, s'au îndepărtat de la dinsa. Atuncra eată că se ivesee în pripă 
un nouraş mititel, se lasă asupra fetei, şi învălindu-o. s'au cam mal dus cu 
dînsa în înnălțimea cerruluy. Cînd s'au întors fierorul cu floricica la dînsa, 
nai zărit'o mal mult şi m'au seiut ce s'au făcut cu dînsa. Au ciutat'o peste 
tot locul prin grădină, şi Wau dat nicăirr de dînsa. Scîrba lui acuma 
că "Și-au pierdut odorul inimir sale! 'Trist și măhnit foarte sau dus la - 
împăratul şi "I-aă spus întîmplarea. Cînd au audit împăratul această veste, 
nai sciut ce să facă de supărare, căci acuma îi se rupsese o bucăţică 
de inimă, pentiucă el îşi xubră foarte tare fircele sale! Însă lucrul făcut 
nu s'au putut desface, şi aşă s'au trecut toate cu timpul. 

După un timp oarecare au venit şi fierorul cel mijlociă la împă- 
ratul cu fetele și "l-au rugat foarte ca să nn tot ţiră pe Iubita sa închisă, 
ei să'1 dee drumul măcar odată la primblare cu dînsul în grădină, ca să 
se desfătede și ei măcar cât de puţin în grădină la aer curat ş: la miros 
de floricele. Împăratul s'au tot opus amă cât s'au opus, dară pe urmă 
sau aflat nevoit să! împlinească și lur-ruga și au dat fircer sa!e drumul 
la primblare în grădină. 

Primblîndu-se er prin grădină amă cât s'au primblat, au zărit fierorul 
de împărat într'o depărtare o floricică foarte frumoasă, şi voind ca săo 
«lee fetel, sau repedit după dînsa. Cum numar s'au depărtat el de la 

„fată, îndată s'au arătat un nouraş de-asupra er, şi cuprindindu-o, s'au 
şi cam mal dus cu dinsa Cînd au căutat ficrorul fata ca să'1 dee flo- 
Ticica, mau mar vădut'o acolo, unde au fost lăsat'o ; au mar cercat'o prin 
grădină prin toate unghierele, dară degeaba, n'aă dat de dinsa, căci ea 
nu mal eră acum pe aceste locui! Jale, plinsuri şi suspine acuma în 
toate părțile. dară n'au ajutat nimică, eră act prea tărdiu ! 

Aşă au trecut earăş un timp, şi au venit și Suenă murgă la împă- 
ratul de "l-ai rugat ca să încuviințede fireer sale celei micy să se primble 
cu dînsăl oleacă prin grădină. Împăratul însă ai început s'o încurce în 
toate părţile și să pură felru de felu de piedici; dară Sucnă-murgă tot 
Sau linguşit pe lîngă dînsul şi tot "l-au rugat. pînăce pe urmă nu "Iau 
putut stă împăratul împrotivă, şi ai dat şi acester firce, unicului său odor 
ce'i mal avcă, vole ca să se primble cu dînsul în grădină. 

Bucuriea tinerilor cînd s'au vedut er într'un loc așă de mîndru la aer curat şi la miros de flori! PFiecarele au început a rumpe pentru ru- bitul său ba de ier, ba de colea, câte-o floricică frumuşică, a se desfătă 
la cîntecul păserilor, la mirosul florilor, la abureala aerului. în scurt ex se visă acuma întru un rari de plăceri! Îmblind amîndox despărţit după floricele. unul pentru altul, eată că se ivesce un nouraș, ca un fulger din senin, se lasă asupra feter împEratului. şi apucîndu-o, aa răpit'o spre ceriă în sus cu sine. Cînd s'au uitat Sucnă-murgă să vadă ce” mar face
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Iubita, n'a mai zărit'o. El au socotit de-odată, că s'au ascuns prin gră- 
dină ca să'l amăgească pe dinsul, şi au prins s'o caute peste tot locul. 
prin toate unghiesele; dară înzădar. Foarte supărat sau dus la împ- 
ratul și "I-ai spus, că cată ce “i s'au întîmplat și lui. Atunci scîrba și 
Jalea lor nu mal aveă margini! Înti'amîndoatiă curţile împ&raţilor nu mar 
vedear fețe vesele, nu mar vedeai bucurie, ci numai lacrimI, plinsuri și 
suspine! 

Vedînd Suenă-murgă că au cădut toți în scîrbr şi supărăni, cît nime 
nu mal aveă vole bună, 'șr-aă propus vîrtos ca să facă jăliy şi plinsuri- 
lor un capăt, și ai prins un- purice. Dintrînsul “şi-au luerat un lanţ de 
doaiiăsprădece mil de ocă de grei. şi aşă de lung, că ajungeă pînă în 
certă: După aceea au luat pe fraţi să! şi s'au dus sub erîngul certului. 
Aice ai dis Sucnă-murgă cătră frate-său cel may mare să asvîrlă un capăt 
de lanț în sus, ea doară s'ar prinde de crîngul certului, dară n'au putut! 
Apoi ai spus şi celui mijlociu, dară nici acesta n'a fost în stăre. Acuma 
aă luat Suenă-murgă lanţul de un capăt, şi cînd "l-au aruneat în sus, sati 
şi prins îndată de crîngul cerrului. Acuma au făcut er sfat între sine, 
care din el să se sură în certi? Cel mar mare ati dis că s'a încercă el! 
Și s'au luat și s'au suit pînă la jumătate, mar departe însă n'au putut 
şi sau scoborit jos. Atunci Suenă-murgă 7l-au întrebat: „Noă! cum î1 2% 

| „Hm! Cum să fie?“ răspunse el. „la m'am suit pînă la jumătate, și 
ma! departe nu 'mr-aă fost cu putință să străbat!“ 

„Da ce-ar vădut acolo?“ îl întreabă mar departe. . 
„N'am vădut nimică!* dise el, „decît că pămîntul ca un muşunorii, 

și un felru de alboare, ca apa, pinprejurul lur!“ 

După diînsul au dis fratele cel mijlociu că se va sui el. Dară şi 
acesta nai ajuns cu mult mai sus decit celalalt şi sau scoborit şi el jos, 
şi cînd au fost întrebat, că ce aii vădut acolo sus, au răspuns şi el ca 
și cel dintîru! 

Acuma ai venit rîndul lur Suenă. -murgă. EL b-au Qis: „Fraţir mrer! 
să nu vă depărtați de pe aice, ci să rămîneţi tot pe-aproape, şi cînd oră 

scutură eu de lanț, să sciți că's viii și că am găsit ursîtele noastre! Apol 

le-ori slobodi în jos una după alta, şi pe urmă m'oră scobori şi eu!“ 

Cuvîntînd aceasta s'ai acătat de lanţ și s'au suit pînă în ceru! 

Încotro Sapuce el aice? S'au uitat în toate părțile şi au zărit un drum 
mare. Acesta eră drumul carele duceă la curţile Smeilor cari răpiseră 

ursîtele lor. De Smei eră aice trei fraţi. Cel mar mare avă numar un cap, 

al doile aveă doauă și al treile. tre: capete. Deci unul eră mar puternice 

şi mal fioros decît altul. Suenă-mugă sau dus la drumul acela şi au 

plecat pe el într'o parte. După o bucată de vreme ai ajuns la o curte. 

Aice loculă Smăul cel mar mare, cu un cap, carele răpise pe fata cea
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mai mare a împăratului. Sucnă-murgă au întrat în lăvntra şi cînd l-au 

zărit fata, au sărit numai în sus de bucurie, că ai vădut şi pe aice pi- 

clor de om pămintean. Dară cugetînd la Sm&ul său, s'au întristat toarte 

şi au dis cătră Sucnă-murgă: „Sucnă-murgă, ficlor de împărat! spune'mr 

cine te-ai adus pe tine pe aice! Of!. văd că numai moartea ta, că are 
să te mănînce Sm&ul, cînd a sosi a casă!“ 

Atunera M-ai răspuns Suenă-murgă, dicînd: „Ascultă-mă&, draga mea! 
Nu mai întrebă de aceasta, ci spune'mI mai întîră, ce tăinul Smăulu!* 

„Suenă-murgă, ficor de împărat! tăinul Smă&ului este mare. adecă: 
doauăsprădece Ialovițe fripte, doaiăsprădece cuptoare de pîne și doaut- 
spredece buţi de vin, şi cînd a pică buzduganul în poartă, să fie toate 
acestea pe masă, nici reci, nici fierbinți.” 

Nici n'a sfîrșit bine de vorbit, și eată că şi bufnesce buzduganul 
în poartă, de s'au cutremurat numa! păreții. Atuncra au întrebat?o Sucnă- 
murgă: „Da unde să mă& ascund eu mai bine că să”! fii în cale? 

„la acolo sub podul cel de aramă!“ răspunse ea. | 
Suenă-murgă au Yeşit din curte și S'aii ascuns sub podul acela. Nu 

mult mai tărdiu eată că aude un sunet ca tunetul, ce se tot apropilă, și 
cu dînsul şi Smăul călare. Cînd au ajuns la pod, au început calul ase 
încordă, a torăi din nări şi a sări cu pieroarele cele dinnăinte în sus, şi 
nu volă să meargă nicidecît mar departe. Atunera "au dis Smâul: | 
„Utiutră, căluțule! De cine ax tu frică în lumea aceasta ?% 

„De Suenă-murgă '“ r&spunse calul. 
„Her! navă grijă, murgule! că lur Sucnă-murgă nier păr din cap 

nu "I-ai adus vîntul pe-aice, nu toemar să fie şi el sîngur!* 
Atuncla, ca un fulger, au sărit Sucnă murgă de sub pod, şi "I-au dis: 

„Latri, tu cîne de Smăă! că Suenă-murgă e cu trup cu totul pe-aici!“ 
Cum “l-ai vădut Smâul, sau cara îngrozit de-odată, dară tot s'au 

îmbărbătat şi "l-au întrebat: „Cum voeser să ne batem ? Din fugă, din 
sabie, ori din trîntă 24 

„Hai să le cereăm pe toate! răspunse Suenă-murgă. 
Au dat să se lupte din fugă, şi îndată au crepat calul Smăului; 

sau luat la săbii, şi Sau rupt sabiea Smăulur; pe urmă s'au prius la trîntă. Sau tîntit cât s'au trintit. da” de la un timp aă băgat Sucnă- 
murgă, pe Smău pîn' la genunchi în pămînt. Smăul se smulge repede şi isbesce pe Sucnă-murgă earăş pîn' la genunchi. Atuncia, unde nu s'au opintit Sucnă-murgă, şi când "l-ai trîntit pe Smăi, 
grumad în pămînt, şi înşfăcînd rute sabiea, x- 
stîrvul "l-au isbit sub pod. Acuma ai mers Sucnă-mnrgă la fata împăra- tulur la curte și sau dat la ospătat amîndor, plini de bucurie că au scă- pat din gura Smăuluy şi că "l-au învins. 

l-au băgat pînă ?n 
au tăreat capul îndată, şi
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După trei dile de benchiet, s'au pornit Suenă-murgă tot pe drumul 
acela mai departe. După un timp aă dat de un pod de argint și de o 

curte şi ma! frumoasă.. Aice petreceă fata împăratului, cea mijlocie, ce au 
furat'o un Smăi cu doauă capete. El sai băgat în lăuntru. Cînd l-au 

vădut breata domniță, ai sărit numa! spărieată de bucurie şi de jale de 
la masă, de unde coseă. și 1-a dis: „Vornice, Sucnă-murgă! ce vînturi 
te-au adus pe tine pe aici! Of! vai de mine, că de-a veni Sm&ul miei, 

are să te preardă cu totul!“ 
„Nwmi mai vorbi mie de-ale Smului“, în dise Sucnă-murgă, „ei 

spune'mi mai de grabă, ce" tăinul lur?* 
Atunciă %-au răspuns ea: „'Lăinul lui este: treisprădece buţi de vin, 

tresprădece xaloviţe fripte și trexsprădece cuptoare de pîine; și cînd a 

isbi buzduganul în poartă, să fie toate pe masă nici reci, nici fierbinți !“ 

Nici n'a gătit bine vorba, cînd eată că trăsnesce buzduganul în 

poartă de s'au cutremurat toate! Ce să facă Sucnă-murgă ? Au întrebat'o 

îndată, ea unde să se ascundă, pînăce-a sosi Smăul? Ea ati răspuns: 

- „a acolo sub podul cel de argint, că pe-acolo vine el.“ 
Sucnă-murgă sau și aşădat acolo. Nu mult timp după aceasta, și 

eată că vine Smăul cu doaiie capete, vuind ca tunul, şi cînd au ajunsla 

podul acela. ai început earăş calul să forăească, să se încordede, să dee 

din pieloare, și nu voră să păşească. nicicît înnăinte. 
Smăul au strigat de-odată: „Utiutii, măi murgule! Da de cine ar 

tu frică în lumea aceasta?“ 
„De Sucnă-murgă!“ răspunse el. 
„Her!“ dise Smăul, „lut Suenă murgă nici paserea păr din cap 

nu "I-ai adus pe aici, nu tocmai să fie el sîngur pe-aceste locuri.“ 
Atuncia. au sărit Iute Sucnă-murgă de sub pod şi Mau dis: „Latri, 

ta cîne de Smă&u! că Sucnă-murgă e cu trup cu totul pe aicr.“ 
Îndată sau întrebat el, cum să se lupte, din fugă, din sabie. orr 

din trîntă? Sau învoit ca să le cerce pe toate. Ai dat Smăul să se lupte 

din fugă şi 'T-au.er&pat calul; au mar dat şi din sabie. și i s'aă frînt 

sabiea. După aceea s'au dat la luptă, vornicesce. Smuneindu:se încolo şi 

'meoace, au înfipt: Sucnă-murgă pe Sm&i pîn' la genunchi în pămînt. Sm&ul 

Sau smuncit odată, şi au trântit pe Suenă-murgă pînă n brâu. El atuncra, 

întocat, ai înhățat pe Sm&u şi "l-ai isbit pînă ?n grumad, şi apucînd Iute 

sabiea, "f-aii tăleat capetele şi le-au asvîrlit cu stîrv cu totul sub pod, şi 

s'au întors îndărăpt la domnița la curte; Ce bucurie şi ce plăcere mare 
ai avut ea, cînd ai audit că Sucnă-murgă "au învins Smâul și au 

scăpat'o de dînsul! Aice ai trăit Sucnă-murgă vro cîteva dile tot în 

benchiete şi în veselii; pe urmă "și-au luat diua bună de la dînsa și ai 

purces ma! departe.
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Farăș au luato tot pe drumul acela şi s'au dus, s'au dus și de la 
un timp au dat de un pod de aur și de nisce curți încă mat mari și 
mai frumoase. Aicia vreţură ursita lui, pe care au fost răpit'o un Smâu 
cu trei capete. Sucnă-murgă aă întrat repede ?n curte. Cum numai “l-au 
zărit ea, n'aui sciut ce să facă și ce să dică de bucurie. Plîngînd "l-ai 
îmbrățișat și "l-au sărutat. Dar cînd au cugetat la grozăviea de Sm&u 
ce aveă să vită în grabă, “i s'au rupt inima de jale pentru ursîtul său - 
și "T-aă dis: „Oh! dragu-mireu! ce ceas rză te-au adus pe tine pe-aice! 
Tu ar venit ca să mă scapi pe mine de Smău; dară tare "mir frică că 
aice “ţi-a fi peirea ta!“ 

„Numi may spune mie de-ale Smăulur!“ răspunse Sucnă-murgă; 
„Ci descopere'mi ma! întîri. care este tăinul lur'* 

„Hel! dragul-mreii Iubite !* dise ea; tăinul lux e foarte mare; sînt 
cinsprece buţi de vin, cinsprece Yaloviţe fripte, şi cinsprece cuptoare de 
pîne; și cînd a pică buzduganul în poartă, să fie toate pe masă nici 
reci, nici fierbinți!“ | 

Nier nau sfîrşit bine de vorbit şi eată că buzduganul au și trăsnit 
în poartă de au vuit toate. Acuma eră ea mai moartă de frică că ursttul 
el va fi prada Smăului. 

Suenă-murgă însă au întrebat”o : „la spune'mi în grâbă, pe unde vine 
Smăul, ca să mă ascund în partea aceea? 

Ea "-au răspuns: „Smăul vine ra pe la podul cela de aur!“ 
Sucnă-murgă s'a dus îndată şi Sau băgat sub pod; ear” ea aă rămas ghieață 'm casă. ” 
Nu treci mult și eată că sosesce şi Sm&ul cu trer capete trăsnind şi tunînd, şi cînd sau apropieat de pod, au început calul a se dă în- dărăpt, a forăi, a asvirli din tuspatru picroarele şi a nu voi să meargă nicl pic înnăinte. Atunera ai strigat Smăul: „Utrutiă, cal murgule! de cine ar tu frică pe lumea aceasta 24% : 
„De Sucnă-murgă !“ răspunse el. 
„Her! lur Suenă-murgă nicr vîntul păr de pe cap nu Y-ai adus pe aice, da nu încă să fie şi el sîngur !« 
Atunela Sai ar&tat Suenă-murgă repede de sub pod şi "I-au dis: „Latri, tu cîne de Smă&ă! că Sucnă-murgă e cu trup cu totul pe-aice ! 

. Îndată sau apueat de luptă. Au dat Smâul să se bată din fugă, Şi "Iau crăpat calul; au mar dat Și eu sabiea, şi "i s'au frânt şi ea! S'au apucat acuma la trîntă vornicească. Imcep a se isbi ba întro parte, ba în alta, se năcăjese, se Sgîţie ; dar și unul tare și altul tare! De la un timp însă *i se părtesce Sm&ulur Și aruncă pe Sucnă murgă pînă la genunchi în pămînt. Atunera se smuncesce şi Sucnă-murgă, înfocat şi IIN0s, Și trîntesce și el pe Smăă earăș pîn” la genunchi. Se mar moco-
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ş2sc el, se mal sbicruese, şi earăş trîntesce Smăul pe Suena-murgă pînă. 
la briu. Suenă-murgă se mai opintesce şi trîntesce şi el pe Smău tot pînă 
la briîu. Se mai scutură er. își mai culeg puterile, dară nu se pot uri 
mal departe. Acuma eră amindoi aşă de osteniţi, cât abră răsufiă. Earăş 
mai încep er, dar' tot nu se pot învinge; cînd eată că vede Smăul dor 
vulturi trecînd pe de-asupra lor, şi stringă cătră dînşir: „Vulturi, vultu-- 
raşii miei! udaţi-vă aripile în cea fîntînă de-acolo și'mi stropiți limba. 
ca să mă r&corese oleacă şi să mai prind la putere, că de-oni învinge pe: 
acesta, Y „ori dă un stîrv de om pămintean!“ ” 

” Suenă-murgă H-aă dis: „Vulturi, vultureir miei! udati'mi mie: 
limba e ca a să prind eu la putere, că eu v'orăi dă îrer stîrvuri de Smer!: 

Vulturi, mar bucuroși să capete trei stîrvuri decât unul, aă sburat re-. 
pede la. fîntînă, "și-au udat aripile, şi într'o clipă aii fost pe loc, de au 
udat lur Suenă-murgă limba. Atunci Sucnă-murgă ati prins puţin la putere, 

s'ai -opintit odată şi au trintit pe Smăă pînă 'n grumad şi W-au tăreat 
tustrele capetele, şi stîrvul 'l-aă dat vulturilor, spunîndu-li că la podul de 

argint și la cel de aramă vor află și pe ceralalți dor Smex tăreați sub pod. 

Dăpă învingerea, aceasta sau dus Sucnă-murgă la ursîta sa la curte. 
Cînd au înțeles ea că Sucuă-murgă au ucis nu numai pe Smăul cl, ci 
şi pe celalalți dor şi că W-au scăpat sorioarele din mîna lor, eră mar. 
că se leşine de bucurie și de dragoste cătră ursitul săi! Aice au petre- 

cut Suenă- murgă în plăceri şi în bânchiete de trer ori câte trei dile, și 
după aceea sau luat amîndor și Sai dus pe la celealalte surori de le-au. 

luat şi pe dînsele, și apol au venit cu toţii la erîngul cerrului, unde 
eră aninat lanțul. Aice au scuturat Suenă-murgă de lanţ. Vădind frații 

lux clătinătura lanţului, ai sciut acuma că Sucnă-murgă nu este mort. și 

că l-ai scăpat ursîtele. Dînd şi er de cunoscut că sînt pe-aice, au slo- 

bodit Sucnă-murgă pe domnița cea mar mare, și au cădut în brațele 

frățini-săă celui mar mare. După aceea ai slobodit pe cea mijlocie, care 
aa cădut în brațele fratelur celui mijlocii, şi în urmă aă dat drumul 

şi domnițer sale, pe care însă ai apucat'o un Ţigan. Cînd acuma să se 

scoboară și el însuși, "I-au tras frații lut lanţul, şi el au rămas în certă, 

cu, coroanele fetelor cu totul, cani le-au fost uitat la dînsul. 

Ce să facă el acuma? Cum să se scoboară? Înşălat de fraţii săr 

cum eră, şi scârbit de nemulțămirea lor, sai luat şi el pin certi într”o 

parte, şi mergeă așă trist şi supărat. În urmă 'l-au pălit un somn mare, 

şi s'aă culcat sub un corectă de alun şi au adormit. EL a fi fost dormit 

așă ca la un ceas, cînd eată că “l-au trezit din somn un trăsnet puternic: 
şi un sunet grozav. După ce s'au deşteptat, au vădut că vine asupra sa, 

o Smeoarcă bătrină, cu doauie capete și cu ţiţile spîndurînd, cu părul 

futarînd, pară din gură vărsînd. EI nicr nu s'au urnit din loc, ai în-
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chis carăș ochir și s'au făcut ca mort. însă cu mîna pe sabie. Dupăce 
au venit Smeoaică la dînsul, au socotit că'r mort și au dis: „Tu dus 
de lume ce-ar fost! păcat car murit sîngur şi m'at așteptat moarte 
din gura mea!“ Pe urmă pare că tot nu credei că! mort Şi ai pus 
urechiea la gura lux să'] asculte, ori de nu suflă! Atunera, Sucenă-murgă 
aă rădicat iute mîna și W-aui tăreat un cap, și au prins'o să hărș 
nească și celalalt. Ea însă, vădind că nu” încotro, "l-au rugat dicînduy: 
„Lasă-mă măcar cu un cap, vestite Sucnă-murgă ! Tu "mi-ar tăreat copii! 
Şi "mr-ar stîrpit sămînța ! Lasă-mă, mă rog, să trăesce măcar ei cu un 
cap aşă!* 

Suenă-murgă însă "-au dis: „Smeoaică, pură de şerpe! eu te-oră 
lăsă, de "mi" spune cum să es cu pe lumea mea !“ 

Ea atuncia "W-aă r&spuns: „Eată că "'p-ori spune! Mergi la cutare Juveuță şi ver află acolo un cap de cal; aceluia dă numar un bicru, și „se va face cal, şi apor te-a, înveță el sîngur ce să faci mar departe. * 
Audind Suenă-murgă această taină, "X-aii tăreat Smeoarcer şi cela- lalt cap, ca nu cumvă rămînind ea, să plodească alți Smei, și aceştia să neliniscească mar pe urmă. 
După aceea sai dus Sucnă-murgă în luncuţa însămnată și-au aflat acolo capul acela, Și M-au dat un bicru. Îndată au stătut înnăintea lui un cal frumos, frumos. cu o steă în frunte, și "W-au dis: „Vomice Sucnă- murgă ! de voesci să mă încalici, scoate'ți din urechrea mea ast” dreaptă haime și te îmbracă împărătesce, și apoi ma! bagă: mîna şi în urechrea mea stingă, şi scoate şeaua și frîul și le pune pe mine!“ 
După ce-au împlinit Sucnă-murgă disa calului, "l-au întrebat : „Calule, căluțule! dar” cum om Ieși noi pe ceea lume la pămintenr?« „Prea lesne!“ răspunse calul; „puneţi mîna la ochi dupăce mă vel încălică, și îndată vei fi pe draga ta lume!“ , Sucnă-murgă ai făcut după cum "l-ai învățat. calul, şi cînd 'Ș-aă luat mîna de la ochi, s'a și vădut în țară cunoscută, 
Fraţi lur Suenă-murgă şi Tiganul, după ce Şi-au luat fiecarele domnița, ai mers la împeratul, la tata fetelor. Aice au fost o bucurie nespusă cînd "şi-au v&dut împăratul fiteele earăș a casă! Au trăitun timp tot în bânchiete şi în veselir. Tiganul au fost apucat danțul lur Suenă- murgă, ca celui mar voinic; el au prins a se lăuda şi a se fălă, „că el au fost acela carele au ucis Smeir şi au scos fetele împăratului de la dînşiy, şi că pentru accea 'Şl-au și ales pe domniţa cea mar mică şi ma! frumuşică. 

” | Măcarcă se apără breata fată că n'au fost Tiganul acela, ci Sucnă- murgă, dar împăratul tot nu "-aiă credut, pentrucă Tiganul purtă o limbă
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ca aceea, dei mergea vestea, şi au poroncit ca să se facă gătiri de 
nuntă pentru tustrele fetele de-odată! , , 

Toate eră acuma gata și rînduite, numar una may lipsiă încă, adecă 
coroanele fetelor! Pe acestea le utaseră, ele la Suenă-murgă cînd s'au 
scoborit. din certă. Decr dară ai lăţit împăratul în toate părțile vestea, 
că lui îi trebuesce un aurartuă tare iscusit, care să'I facă nisce Juerură 
foarte preţioase! 

Audind de aceasta Suenă-murgă, care se află acum pe pămînt, ai 
trimes carte la împăratul: de "l-au însciințat, că el face tot felrul de lucruri 
scumpe, ba chiar şi coroane, numai dacă trebuesc. 

După vro câteva dile au şi venit fratele său cel naY mare la dînsul 
cu 0 pătrare de galbinr ca să'r facă o coroană. El n'au putut cunoasce 
pe Sucnă-mungă, pentrucă acesta s'au fost îmbrăcat cu totul altmintrea, 
şi s'au fost uns pe față cu cărbuni și cu funingini, și "i-au fost-luat și 
inelul cel de ficror de împărat de pe mînă. Ear' Sucnă- -murgă, cum l-ai 
vEdut, îndată "l-au și cunoscut şi "l-ai întrebat ce voesce? EL “au spus 
că doresce că să! facă o coroană, Ia cam într'acest chip, aşă de mare şi așă 
de frumoasă! Sucnă-murgă s'au prins că] va mulțămi, şir dise ca să 
vilă a doaua Qi şi va află-o cu totul gata. Cînd au venit a doana di, au 
găsit coroana pe masă, și încă spre cea may mare bucurie a sa, că erâ 
de tot asemenea aceleia, care o avusese domniţa mai înnăinte. Ea însă 
eră așaş aceea, pentrucă Sucnă-murgă mau mar făcut alta. Fratele “au 
mulţămit cu 0 pătrare de galbini pentru iscusința lur și s'au dus a casă. 

Peste cîteva oare au sosit şi celalalt frate, cu altă pătrare- de galbini, 
i "l-ai poftit ea să'1 facă și lui o coroană pentru mireasa sa, în cutare 

i în cutare modru. Suenă-murgă sau juruit că "X-a face și lui, dicîndu' 
să vilă a doaua di şi va fi gata. Şi acest frate w'au cunoscut pe Suenă- 
murgă. A doaua di au venit după coroană. Suenă-murgă earăş n'a făcut 
alta, ci "-aă dat?o chiar pe aceea, care fusese a ursîtei lui, a, domniţer 
celei mijlocii. Frate-său s'au bucurat foarte tare pentrucă se lovră așă 
de bine cu coroana miresei sale şi "I-au dat şi el o pătrare de galbinr. 

În urmă ai venit şi Tiganul colei grijit, preptănat, eicilit, și îm- 
brăcat numai în aur şi mărgăritare, cu doâuă pătrări de galbini, ca să 
facă și lu o coroană după capul miresei sale. Sucnă-murgă -aui dis să 
aștepte pînă de sară și Wa dă coroana făcută gata! Tiganul. bucuros, 
pentrucă au mai aflat prilej ca să se fălească și înnăintea lui, că e] 
este acela care aii mîntuit de Smer pe fetele împăratului. Suenă- -murgă, 
"l-au ascultat cu răbdare, cugetînd în sine: „Har, bar! lasă com vede 
noi mar tărdiă ce plătese laudele tale !* Sara '"r-aui dat Tiganulur coroana, 
şi el au plecat a casă săltînd de bucurie, pentrucă acuma se vedea la 
capătul dorinţilor sale!
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Vădind acuma împăratul că sînt toate în rîndueala cea mar mare, 
au aştdat nunta pe cutare di. 

Suenă-murgă însă au scris carte la împăratul că are să viră un îm- 
părat la nunta feter celer mai mici. Împăratul şi cu toată curtea lul s'au 
gătit de o primire cuviineloasă, măcarcă nu sciă, cine să fie acel împă- 
rat. Cînd au sosit Sucnă-murgă la cetatea împăratului, "l-ati Yeşit toată 
nunta înnăinte și 7l-aă poftit să între în curte la masă. Dară el n'a 
vrut să meargă mar departe, pînă nu "%-or dă cuvînt că ?l-or pune în 
capul mesei, între mire şi mireasă, Aceasta "rai îngăduit împăratul, 
Dupăce-au întrat în curte, sau asădat toţi nuntașii la masă, fiecarele 
după cinstea și puterea sa, dară pe Sucnă-murgă "l-ai pus în capul mesei, 
între mirele de Tigan şi între mireasa sa. Şi aice Tiganul fălos, unde 
maii început a se lăudă de cătră Sucnă-murză, pe care nu'l cunosceă 
fiind schimbat în haime: că el au scăpat pe tetele împăratului din mînile 
Smeilor, şi că cît năcad și cîte nevor au dus el Și cîte greutăți au tre- 
buit să învingă pînăce-aui ucis pe Smel, şi așă "ţi le înșiră toate de bine, 
cît socotiai că's sleite! Cînd eră Tiganul tocmai în focul laudelor sale, 
atuncia s'au uitat Sucnă-murgă la figan drept în ochi, și %-au dis: „EX 
bine, jupine mire! dacă esci tu aşă de tare, și dacă ar scos pe domni- 
ele acestea de la Smer, apor pută-mă-ver tu ţină pe mine pe palmă?“ 

„Aollo! pă palmă! Da cine a vEdut una ca asta! Așă nu poate 
nime să facă!“ răspunse Ţiganul înspărmîntat, căcr acuma "și-au fost dat 
el peste om, şi se temeă să nu rămînă de sol. 

„Bine dar!% în dise Sucnă-murgă mal departe; „Yan pune-te tu pe 
palmă la mine, să cercăm, ori de nu te-oră pute ţină eu pe tine!“ 

Tiganul Sau urcat pe palmă la Sucnă-murgă. Atunci Suenă-murgă 
au strîns numai în mînă și l-au turtit deprăci, şi deschidînd fereasta, 
l-ai suflat afară. După aceea s'aii dat el de cunoscut și împăratului și 
miresei și tuturor nuntașilor, şi acuma ait sărbat o nuntă de trei orl mat 
strălucită și mai veselă decit s'ai credut. 

Sucnă-murgă au povestit acuma, pe rînd toate, pe unde au îmblat 
şi cite au pățit şi cum s'au scos el din toate nevoile, și toți *nuntașii 
stă cu gurile căscate de'l ascultă și se tot miră de atîta vornicie ce-ai 
arătat el! | 

După nunta aceasta, se dice, că au trăit Sucnă-murgă mulți an! 
fericiți şi în pace, ca singur stăpînitoriă, căcr cu toții ?i se închină lu! 
pentru voiniciea cea mare ce o argtă totdeauna, 

Şi am fost și eu la nuntă 
De v'am spus'o voaut frântă ! 

IDD
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Mintă-creață, Busuioc și Sucnă-murgă. 
Eră o babă și-aceea aveă trei fielorr. Ea rămăsese vădană cu dînșir. 

Acești ficori nu făceă alta nimică, decît îmblă după, vitejii şi vomieir. 
Cur se pomii demineața de-a casă, venră abiă noaptea, şi anumea, cel 
mal mare. Mintă-creaţă, veniă cum însără, mîncă și se culeă ; cel mijlocii, 
Busuioc, ventă pe la miedul nopții, cerea, ca și cel dintîră de la maycă-sa 
de mîncare, ospătă și-apor se culcă și dormră; ear” al treile, Sucnă-mur 'gă, 
venă a casă toma! în' zori de di, mîncă, se culcă, şi dormră ma! puțin 
decît ceialalți, pentrucă venră mar tărdii şi se porni, demineața odată 
cu dînşii. De aici urmă, că el și sciă ma! multe decît frații săx, pentrucă 
vedeă mai multe decît dînșir şi pentrucă mar toată vieața sa eră deștept şi 
totuna. cu lucru. Atîtea, cunoscinți își adunase el şi așă de tare îşi vîn- 
joşase trupul, încît întreceă pe amândoi frații săr şi în agerimea minţii 
şi în puterea brațelor. 'Tot pentru aceea că dormiă mar puţin şi îmblă 
mai mult după voinicii, întreceă şi Busuloc pe frate-său Mintă-ereaţă, atât 
cu mintea cît şi cu tăriea trupului. Acești trei îvați mar aveă și altă po- 
reclă. Cel mar mare, Mintă- -creaţă, pentrucă se născuse de cu sară, se 
numiă și Sărilă; cel mijlociu, Busuioc, pentrucă se născuse pe la myredul 
nopții. se numiă și Megilă, eară cel mar mic, Sucnă-murgă, pentrucă se 
născuse în zori de di, se poreclă şi Zorilă. Alţii însă die, că de aceea 
se poreclă frații aceştia Sărilă, Miedilă şi Zorilă, pentrucă er se culcă 
unul de cu sară, al doile pe la mredul nopţii şi al treile în zori de di. 

Îmblind er așă în voinieir cît ai îmblat, eată că audi și împăratul 
locului de. dînșii și de vitejiile lor. EL aveă numai o fată, şi v'ar fi vrut 
s'o dee după oricine, ci numai după un om iscusit şi viteaz foarte, 
carele să fie în stare să/și apere împărăţiea de duşman). Împeratul, drepteă 
audise multe vorbindu-se despre voiniciile celor trei fraţi, dară nu sciă, 
„care din ei este cel mat viteaz și ma vrednic ca să fie ginere și. să! 
încredințede fata, şi împărăţiea. Deci au socotit să pură pe fiecare la 
prubă cu cevă; „căci“, îşr diceă împăratul, „care va trece pruba mar 
bine, acela va fi și cel may viteaz și mai în stare să'mi fie ginere şi ur- 
maș în împărăție; ear de nu s'a prinde niciunul de prubă, am să li tară 
capetele ca să nu mai poarte degeaba numele de viteji; însă de sor 
prinde ca să'mi facă aceea ce lr-ori poronci eii, şi de s'a întoarce vro- 
unul teafâr de unde. 'l-oră trimete, apoi volu sei că este viteaz de frunte 
şi mai tare decît chiar Smeir!“* 

Cugetînd împăratul aceasta, au trimes îndată un sol la babă să 
ducă nisce pîndă pentru. o cămeaşă şi o părechre de ismene, şi nisce 
aţă, şi dînduii-le, să spulă aşă.: „Mătuşică ! Împăratul îți trimete pînda, 
şi aţa aceasta, ca pînă mîne demineaţă să coşi din ea o cămeaşă şi o 

*
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părechie de ismene; cu acestea să se îmbrace un ficror de-al dumitale, 
care va vre, şi să meargă cu zori de di ca să aducă împăratului chieiea 
ratului și lumina soarelui, că, de mor fi gata pînă mine demineață că- 
meașa şi ismenele, și de unu "X-a aduce vreun fieror chieiea  razuluă și 
lumina soarelui, apol la toți are să vi tare capetele!“ 

Audind breata babă această poroneă aspră, s'au spărmîntat foarte 
și sai apucat îndatamare de au făcut de mîneat la ficiori ca să axbă; 
pe cînd or veni a casă și-apol Sau dat rute la cusut. Cusînd ea ami cît 
au cusut, eată că începe a înstră; ea aprinde lumina şi coase necurmat. 
Cum numar ai amijit, pe loc au sosit Mintă-creaţă, ficrorul cel mar mare, 
a casă și au cerut de mîncat, ea şi mai năinte. Însă marcă-sa "I-au dis: 
„Lapi fătu-mrei, sîngur, că'! gata ra acolo pe vatră, că eii n'am cînd 
să'ți pun dinnăinte, pentrucă trebue să gat pînă mîne cămeașa și isme- 
nele acestea; că ascultă numar ce nr-ati poroncit împăratul: că, de n'oră 
găti eu pînă demineață de cusut cămeașa și ismenele astea, şi de nu “ţi 
aduce unul din vVoY, îmbrăcat cu dînsele, chyerea raiului și lumina soa- relui, apoi are să ni tare la toți capetele !« Dă 

Mintă-creață "au răspuns: „Hm! mare lucru ni cere împăratul ! Cât despre mine. poate să'mi tare Şi capul, că tot am să mor odată; mie "mi! tot atîta! Eu nu sînt în stâre săr aduc aceea ce cere!“ Și s'au luat și Sau culeat, - 
Baba tot coase mereu. Cînd la mredul Nopţii, eată că vine și Busuroc, şi cere earăş de mîncat. Baba "m-au spus şi acestuia tot aşă, cum "I-ai spus și lu! Mintă-creaţă. Şi Busuroc M-au răspuns, că nu este în stare să facă un lucru ca acesta, și dacă este să moară, apoi ma! bine să moară a casă decît cine scie pe unde! | 
Audindu'l baba și pe dînsul dieînd așă, S'au spărieat că nu sa, prinde nictunul să împlinească poronea împăratului şi ca fi var de dînsil! Dară tot nu'și plerdi firea, ci au cusut mereu mai departe, 
Cînd acuma în zori de (imă, eată că sosesce şi Sucnă-murgă. Acesta eră năzdrăvan, el sciă toate câte s'au fost întîmplat a casă. De aceea, cum au întrat în casă, îndată au dis cătră marcă sa: „Coş, mamă, CoșI? Coasă numay, coasă, ca să fie gata pe demineaţă !* După aceea au în- trebat'o, unde “i mîncarea ? Maxcă-sa Y-aă spus, că” pe vatră! EI au luat ȘI-aă mîncat, şi-apor s'au culcat puțin. 
Demineaţa cînd s'au sculat, era gata și cămeașa, şi ismenele. El le-aa luat de s'au îmbrăcat cu ele, ŞI-apoi au chremat și pe fraţii săr să vilă la el, că are să vorbească cevă cu dînşir. Cel mar mare, Mintă- creață, n'au vrut să viră nicideloe, dară Busuroe tot. ai venit la dînsul. Cum au zărit Suenă-murgă pe frate-său Busuioc, “l-au întrebat, orx de n'ar vră să'l petreacă şi să meargă astădi cu dînsul. Busuroc 'Y-aă răspuns
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că'1 gata să'l petreacă şi să meargă cu dînsul, numay să nul pută la 
nimică greu: Sucnă-murgă sai prins bucuros de aceasta şi "Tau făgăduit 
că nu la pune la nimică greu și că numai de aceea îl fa cu sine, ca 
să nu'r fie urît la drum. Dupăce 'şrai luat meriude de ajuns, s'a pornit 
și s'au cam mal dus. 

Mergînd ami Sucnă-murgă cu Busuloc, cît au mers, eată cau ajuns 
la cîmpul cu somnul, și aă întrat într” însul, și călătorind er aşă mai de- 
parte, unde nu îi se făcă Lux Busuloe un somn ea acela, încît numay numar- 
decît voră să doarmă un pie. Dară frate-său Suenă-murgă nu “l-au lăsat 
nici întrun felu. După ce "l-au scos Sucnă-murgă abră cu mare grei: din 
cîmpul cu somnul, aă mers amîndor mai departe și sati tot dus, pînăce at 
dat de cîmpul Jălii. Cum numa! ai întrat întinsul, îndată "i s'au şi făcut lux 
Busaloc o jale și un dor ca acela, că numaildecît să se întoarcă el înapor! 

Dară frate-său tot "l-ai măleomit şi “l-aă îndemnat ba cu una, ba, cu alta, 

şi cu mare greu au trecut și peste acest cîmp. 

Călătorind er aşă mai departe, au ajuns de la o vreme la câmpul 

florilor. Aice se află telu de felia de flori, una mar mînâră decit alta; 

una cu un miros mal plăcut decît alta! Cum numar ai întrater întrânsul, 

îndată au si început florile, care din care, a se rugă mai tare şi a dice 
una Ya-mă& pe mine, alta ba Ya-mă pe mine, a trefa earăş Ia-mă pe mine, 

că eu's mal frumoasă! alta, Ia-mă& pe mine, că eu am miros mai plăcut, 

și așă una diceă una, alta earăș alta, tot lăudîndu-se, numar ca să le rare. 

Dară mai năinte pînă a nu întră el în cîmpiea aceasta, 'T-au fost spus 

Sucnă-murgă lui Busuroc. să nu se afle să rare el vro floare, c'atuncra 

va fi val şi amar de dinşir! Busuroc însă nu s'au putut răbdă şi au luat 

una şi ai băgat'o tute în tureatea ciuboter ca să n'o vadă frate-său. 

Dară cum ai rupt'o el, ai şi început munții şi dealurile a alergă unul 
cătră altul şi a se isbi cap în cap tocmai ca cum s'ar bate nisce ber- 

beci, şi așă s'au rădicat un vuet și trăsnet ca acela, cît socotiar că se 
pierde luntea. | 

Vădind Sucnă-murgă minunea aceasta. au stătut pe loc şi au în- 

trebat îndatamare pe frate-său, ori de n'aii rupt vreo floare. El îi r€- 

spunse că nu! Dar Sucnă murgă nu M-au credut şi sai dat săl caute, 

și cereetîndu'l de-amărunțelul, ai aflat floarea în tureatea cruboter. În- 

dată au şi asvîrlito, şi pe loe aii încetat şi munţii de a se mar isbi 
unul în altul. 

Dupăce aă scăpat ei şi din cîmpul florilor, s'au tot dus amândor 

mar departe neaudind şi nevădînd pe nime, şi au ajuns la un pod ce 

duceă peste un rîu mare.şi lat, care despărţiă moşiea oamenilor de mo- 

şiea Smeilor. La acest pod au lăsat Suenă-murgă pe frate-său să'l aștepte, 

dicîndu'w, că de-a merge mai departe cu dînsul, a trebui să” ajute a se
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luptă cu Smeir; dară fiindcă au avut de-a casă toemeală cu dînsul ca să" 
nul pură la nimică greu, nici să nu! ajute, de aceea "i-au şi dis să r&- 
miră aice la pod şi să'l aștepte pînce s'a întoarce înapoi. 

Aşă au şi făcut Busuloe. Sucnă-murgă însă s'aă pornit prin moşiile 
Smeilor, şi mergînd sîngur ami cît au mers, eată că s'aui întălnit cu un 
Smăii, care venă cu căruța cu dor car. Cum au zărit cair pe Sucnă- 
murgă, de departe au început a forăi, a se încordă şi a nu vre să meargă 
nicrun pas mai înnăinte. Smăul, carele audise de vornicul Sucnă-murgă, 
struni cai! şi mînâ ma! departe dicîndu-li : „De! d6! căluţir mrer! că 
doară nu Sucnă-murgă pe-aici!“ 

„Cail însă îl. răspunseră: „Dar dacă va fi?: 
Îngrijit aruncă Smăâul o căutătură înnăinte şi zăresce pe Suenă- 

murgă venind. Cum "l-ai vădut, îndată "-au dis: „Bun tălnișul, fărtate !* 
»Mulţămim dumitale, nefărtate !- 
„Da cum ne-om bate ?% 
„Ne-om bate, cum în vre! 

Atunci Smăul î dice: „Hay la sabie, cătănesce !4 
Sucnă-murgă s'au primit bucuros, pentrucă n'aveă frică mare de: acest Smâa. 
Între Smer încă eră trer frați, cari! îmblă toemay aşă, cum îmblă şi Suenă-murgă cu fraţir săr. Și din aceşti trer Smei venră cel. mar mare mal întîi a casă şi de aceea erâ şi cel mai becisnie dintre dîngir ; cel al doile eră mar viteaz Şi ma! bărbătos, şi venă mar tărdiu a casă; cel al treile eră şi mar vornie și ventă încă mar tărdiă a casă. 
Suenă-murgă, începi acum bătarea cu Smăul .eel dintîru, și. pe loc: "I-ai şi tăreat capul. După aceea -au luat cair și căruța și au adus'o la. frate-său, la Busuroe, la pod, Și lăsîndu-o- acolo, "l-au rugat să'l mar aștepte puţin. 
Sucnă-murgă earăș s'ai întors îndărăpt și s'au dus şi Sau dus pin. moşiea Smeilor pînăce sau întălnit cu al doile Smău primblîndu-se într”o căruţă cu patru car. Cum ai zărit chir de departe pe Suenă-murgă, în- dată s'au oprit pe loc şi ai început a forăi, a sări în sus, și în laturi, şi nu Volă să meargă nicicum înnăinte. Sm&ul tot îx îndemna să meargă dicîndu-li ca și frate-său cel mar mare: „De! de! căluții mrer! că doară. nur Sucnă-murgă pe aicr!i . | „__ Cail însă, exulind urechile şi forăind neîncetat din năI, "I-au răspuns: cu groază: „Dar dacă a fi? 
Atunera de-odată se arată și Suenă-murgă îunăinte. Sm&ul în dă: „Bună calea! — Suenă-murgă îi mulțăniesce frumos. Smăul îl întreabă: „Da cum vrei ca să ne batem ?+ E „Cum îţi place!“ răspunse Sucnă-murgă ; „âlege !
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Sm&ul se coboare repede din căruță si dice lur Suenă-murgă : „Hat 

la trîntă vormicească !“ 
„Bine!“ îi răspunse Sucnă- -murgă, și îndată, s'au prins amîndor cruciş 

și au început a se smunci şi a se isbi unul pe altul încolo şi 'meoace şi 

ase frămîntă, cît hută pămîntul sub dînşii ! De-odată "mi se înfiripă Sm&ul, 
rădică pe Suenă-murgă în sus şi'] trîntesce așă de tare în jos, încît ? 

Sau înfipt picioarele îm pămînt pînă la glezne. Atuncra s'au mînieat Suenă- 
murgă. s'au smuneit din pămînt, ai înșfăcat pe Smă&u și rădieîndu'l în 

l-au trîntit în pămînt pînă la genunebi. Dară Smâul se smulge re- 

pede şi apucînd pe Sucnă-murgă, îl înfige şi pe dînsul pînă la genunchi 
în pămînt. Sucnă-murgă se smulge, și el repede din pămînt, prinde pe 

Smăui şi 'mi'l tiîntesce pînă la brîu în pămînt. Sm&ul earăș se smuncesce 
şi îhfige şi pe Sucnă-murgă în pămînt tot pînă la briu. Dară Suenă-murgă 

earăş se opintesce, se smulge repede şi, mînios, înhaţă pe Smăti, îl avîntă 

în sus șI-apol îl isbesce în pămînt .pîn” la grumad, seoate rute sabica, din 
teacă şi'i tară pe loc capul. Dupăce-ai învins Sucenă-murgă şi pe acesta, 

ai luat căruța şi caii de "I-ai dus la frate-săii la pod şi "lati poftit ca 
să'l ma! aștepte acolo puţin, că încă mar are cevă treabă. După aceasta 

van întors îndărăpt. 

Călătorind Suenă-murgă prin moșiea Smeilor, au trecut mult may 

departe de locul acela unde ucisese pe al doile Smăi, şi încă tot nu sati 

fost întălnit cu nime. Cînd de-odată zăresee în depărtare și pe al treile 
Smău venind în căruță cu șese car. Şi acești car aă început a forăi și 

a sări în sus şi în lături, dar” nu aşă de tare, pentrucă acest Smtu eră 
cel mai vomie din tustrei frații. Sm&ul au strunit cail și h-au dis: „De: 

de! căluți miei! Doară nui Șucnă murgă pe acest loc.“ 
„Ba da!“ îi r&spunseră cail. | 
Atunela și Sucnă-murgă sau ar&tat înnăintea lor. Dupăce "i-ai 

dat unul altuia bună calea și "și-au mulțămit unul la altul, sai întrebat, 

că cum să se lupte er, pentrucă amîndor eră totuna de tan. După mat 

multe chipzuiri Sau învvit la tiîntă vormicească. Sai apucat unul de 

altul şi au început a se trînti și a se isbi în toate părțile, dar” nu sai 

putut învinge unul pe altul. Ce să facă er acuma? Sau mai sfătuit cît 

s'au stătuit, şr-apol au învoit; ca să se lupte, ca „roate, de-a berbecele. Deci 

Sai dat amîndor peste cap și s'aii făcut roate. Apo s'au suit aşă, ca 

roate, unul pe un munte, eară celalalt pe'alt munte din față, și s'au re- 

pedit din răsputeni la vale unul cătră altul c'o Yuţală nespusă de mare 

și au început a se isbi unul în altul. Atîta, de cumplit se loviă roatele una 

de alta, încît răsună numai munții, şi vură văile, car” roatele sără de- 

parte una de alta. Lovindu-se e! aşă de vro cîteva ox1, eată că la o lovi-
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tură de acestea li sar cîte trer spiţe din roate. Văgind er ce-au pățit, s'au învait ca să se bată altminterea, întrun chip al treile, adecă ca pară de foc. 
| Prifăcîndu-se er dară din roate acum în pară de foc. au început a se bate aşă de cumplit, încît socotrar că s'au spart soarele ŞI'ȘI varsă tot focul său pe pămînt. Într'acest modru s'a bătut er mult timp, şi neputîndu-se învinge unul pe- altul, măcareă se păreă că Suenă-murgă s'arată tot cevă mal tare, eată că trec dor corbr pe de-asupra lor. Cum "1-aă zărit Smăul, l-ai şi vorbit: „Duceţi-vă, dragii mier corbi, de vi udați aripile în cea fîutînă de-acolo ŞI-apoi veniţi de le Scuturați peste para cea roșie o lu! Sucnă-murgă şi "1-0 stingeți, că eu vi voru dă pentru aceca un hort de carne de Rumin, care'r foarte dulce! 

Vedînd Sucnă-murgă că Smăul cere de la corb! ajutoră, l-au dis și el lor: „Mar bine udați voi para cea albă a Smăuluy decît pe-a mea, că eii vi vorăi dă nu unul, dar' trei hoxturi de Smer! 
Corbir, cari! nu prea căută la carne dulce, mar bucuroși s'au prins de carnea cea may multă, decît de aceă puțină şi bună, și s'au dus de 'ȘI-au udat aripile de doaue ori în fintina cea din apropiare, și venind, le-au scuturat pe para cea albă a Smăulur, şi pe loc au stîns%. Sucnă-murgă s'au dat rute peste cap de s'au făcut earăș voinic. şi „apucînd sabiea în grabă. au tăteat Smăulur capul. şi-au dat corbilor hortul Spunîndu-li că în cutare şi "n cutare loc vor mar află încă doau& horturi de Smei, să le rare și să le mănînce şi pe acelea! 
După ce s'au curățit Sucnă-murgă şi de Smâul acesta, s'au pus în căruța lu şi. s'au dus pin' la Busuloc, care] aşteptă la pod. În căruța acestui Smâui au aflat Suenă-murgă chheăea raului Şi lumina soarelui. Măcarcă au aflat Sucnă-murgă, aceea ce au vrut. tot nu S'auă bucurat tare. pentrucă aceşti trex Smer avea trey femel, carile eră încă may straşnice Şi mal grozave decît bărbații lor, pentrucă ele nu se luptă vormicesce, cu puterea, ci mureresce, cu prifăcătoriea, Şi pe acestea trebură Sucnă-murgă „să le învingă, dacă voia să scape teatăr cu odoarele sale şi să ajungă a casă. De aceste femel se temei Sucnă-murgă foarte, pentrucă ele nu leșiă la luptă ca vornicir, cu puterea, ci întrebuinţă mijloace ascunse spre a se cotorosi de duşmanii săr. Ajungînd la frate-său la Busutoc, v-au spus toate cîte au Pățit. şi ce încă'l mar așteaptă mar năinte de a pute plecă spre casă, 

Dupăce s'au hodinit putintel, 'șr-au ales Suenă-murgă dintre toţi air pe cel mar sirepr şi "au înhămat la căruța Smăulur celui mar mic, pentrucă aceasta eră: mar tare, şi au purces cătră curțile Smeoarcelor. Aşteptînd Smeoarcele a casă Şi v&dînd că nu li may vin Smeir, s'au adunat toate la un loc Și începură a se întrebă. că oare de ce nu li mat
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sosesc Smeil a casă? Toate acestea le sciă Sucnă-murgă ca năzdrăvan 
ce eră. Deci apropiindu-se de curte, unde eră Smeovareele adunate, aă 
lăsat căruța înapoi întrun ascuns. se dete peste cap și se făcii muscă. 
ÎntWacest chip voră el se între în curte şi să asculte sfaturile Smeoar- 
celor. Cum ati întrat în curte, sai ascuns într'o crăpătură şi de aice 
ascultă cum se sfătulă ele. Smeoarca Smbului celui mar mare au în- 
ceput sfatul şi au dis: „Sciţi vor ce? Poate că s'au întălnit Smeir noștri 
cu Sucnă- -murgă, — că numele lui eră vestit în toată lumea, — şi el 
-aă ucis! i 

„De bună samă!“ r&spunseră celealaltă doauă; „chiar aşă are să 
fie de n'aii venit la timpul lor a casă! 

După aceasta sai sfătuit ele. ce să facă, cum să se răsbune şi cum 
să pleardă pe Sucnă-murgă. Nevasta Smăului celui mat mare au dis: „Sciţi 
vor una? Cind s'a porni Sucnă-murgă spre casă, ei am să'Ytes înnăinte 
şi în cutare loe am șă dai o secetă şi am să fac o arșiţă atît de mare 

“încît să clocotească fîntînile, cum elocotese oalele la foc, şi Sucnă-murgă 
să nu mai poată de năduşală şi de sete, şi să fie nevoita be apă din 

acele fîntîni și aşă să se prăpădească !“ 

Ear a doaia Smeoarcă au dis: „Eu am să mă fac, în cutare loc, 

în drum, un rug *) frumos, şi cînd m'a vedă el şi-a vră să mă Iale. ei am 
să'1 omor îndată! 

A treia însă, nevasta Sm&ului celur mar tare, ati dis: „Eu m'oru 

duce încă ma! departe înnăintea lu, ca, dacă va scăpă de vot, să nu 
scape de mine. Ei am să mă fac lină şi-am să'l aștept în pădurea cea 
de la marginea hotarulur.: Cînd a trece el pe-acolo, ei am să/l înghit de” 

“vii și-am să] mistuesc în mine o săptămînă întreagă şi tocmar după 
aceea am să/l screm 

“ Suenă-murgă, ca muscuţă “în crăpătură. au audit toate sfaturile şi 

“propusurile Smeoaicelor, și Yeşind din ascunsul său. au sburat la căruță, 
Sai dat peste cap de sai făcut ear voinie cum eră, S'au suit în căruță 
şi îndatamare au fost la pod la frate-său, la Busuloc. Cum ai ajuns la 

dînsul, aă înhămat toți cair, adecă, doisprece, la căruţă în rînd părechre, 
luâ şi pe frate-său Busutoc într'însa şi ai purces aşă la drum 

Mînînd Suenă-murgă cair cât puteă fugi, eată c'ai ajuns pe un cîmp 
unde eră o fierbinteală şi o arşiță aşă de mare, încît clocotră toate fîn- 

tînile, şi mal mună de sete, mar ales Busuloc, şi fiindeă nu sciă'ce'l 
așteaptă, volă numardecît să bee apă de cea, fierbinte, şi ajungînd la un 

puț, aă vădut cum elocotiă apa de frerbinteală. Lui Busuloc însă "i se 

părea. că apa isvoresce pe. aici frerhinte așă, şi au rugat pe frate-său să 

*) Povestitoriul din Horodnicul de jos nu "mi-a putut spune alta despre rug, decit 
„că este »o burueană flocoasă care cresce prin păduri.e
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stee puţin ca să bee. Dară Sucnă-murgă I-au dis: „Stăr! lasă-mă să bea 
eu întîi!“ şi apropiindu-se de .puț, au făcut cruce cu pâloșul în apă, şi 
pe loc s'au prifăcut toată apa în sînge, pentrucă în apă eră prifăcută 
Smeoaica Smăului celui mai mare, și făcînd Sucnă-murgă cruce cu pă- 
loșul în apă, ai tăreato, și de aceea s'au prifăcut apa în sînge. Vădind 
aceasta Busuloe, au dis frățini-său: „Of! frate, da de ce-ar stricat tu 
isvorul Yest frumos! Dară Sucnă-murgă "I-ai r&spuns: „Lasă, lasă ! fră- 
țioare, că acuş om află nor alt puț mai limpede!“ Şi mar mergând cîtva 
loc, ati sosit la alt puț, unde ai stătut de-ai băut apă de-ajuns și el și cail, pentrucă acuma se răcoriseră şi se limpediseră toate apele. 

Stîmpărîndu'şi aşă setea, au purces ma! departe, şi mergînd amu cât ai mers, ai ajuns la rug. Aice au dis Busuroce cătră frate-săă: „Val, 
frate, val! ce rug frumos este acesta! la să, stat oleacă ca să m& seobor din căruță s%1 rau 14 

- Dară Suenă-murgă "I-au respuns: „Na! ţine tu caix, că "ora luă eu!“ Și apropiindu-se cu mare luare a minte de rug, pentrucă el sciă cine”! rugul acela, au băgat păloşul cu ascuțişul în sus pe sub rug şi l-au rădicat așă de Iute cu amîndoauă mîinile în sus, încât ai rămas din el un capăt de-o parte de drum, şi alt capăt de ceealaltă parte. Vădînd aceasta Busuroc, ţină frățini-său de rău, pentrucă au stricat un lucru așă de frumos și rar! Dară Suenă:murgă "1-a dis: „Tacl, că tu nu seir cei aceasta, și har mar departe!: i 
Călătorind er may departe, chitră Sucnă-murgă. cum ar pute el în-. vinge şi pe lina aceea? Sr-atuner 'SI-a adus aminte, că aci de şepte aul ? 

de dile ai fost dat unui frerartă un buzdugan ca să “1 tot înfierbînte,. şi socotind că acum va fi destul de frerbinte, au abătut pe-acolo de "l-au luat. Cu astfelră de armă au călătorit amîndor mar deparie, socotind că cu buzduganul acesta va face şi Diner capătul. Cum numar aa început. a se apropiră de pădurea, aceea, eată că se rădică şi Dina co falcă 'n certă și cu alta 'n pămînt, Și li Iese înnăinte, voind să% soarbă pe-amîn- dot de-odată cu butcă cu car cu tot. Dară Sucnă murgă n'aa aștepat să se apropie ea tocmai de tot, ei au început a 'mvîrti buzduganul împre- jurul capului ca săw dee o repejune mar mare, şi "l-au slobozit de-odată Iiner drept în gură de-au întrat întrîusa, şi pentrucă eră foarte frerbinte,. s'au și lipit de ea; Și Du numar Caii oprit'o să meargă mnăinte, ci, în Iuţeală, buzduganul au şi luato cu sine, și pe unde mergeă, făcei tot drum de foc prin pădure. Şi așă au scăpat Sucnă-murgă curat şi nevă, temat, cu chiezea ratului Și cu lumina soarelui. - . Dupăce-au ajuns a casă, n'au rămas mult să se hodinească, ci aă. mers de-aă dus împăratului chietea ratului și lumina soareluă. Împăratul au cunoscut acuma, că numay Sucnă-murgă este în stare să'1 fie urmaş.
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vrednic pe scaunul împărăţiii, şi pe loc ai făcut nuntă fiteix sale şi. ai 

măritat'o după dînsul, dîndu'r toată împărăţiea ca destre. 

Dupăce s'au însurat Sucnă-murgă, au trăit mulți, foarte mulţi anr 
în fericire cu noroc și pace, stăpînindu'și împărăţiea cu dreptate. 

La nunta lui Suenă-murgă m'am întîmplat și ei. Of! ce bucate a- 

lese mai eră la aceă masă, tot numa! fripturi şi copturi ca acelea de 
le-ar fi înghițit și cu ochir! Da încă vinurile acelea! Le-ar fi băut pe 
toate de nu te-ar fi temut de vro ameţeală! Mie 'mr-ai plăcut mar ales 

un felri de friptură de rață; am mîncat din ea cât n'am mar putut, și 
pentrucă îmr plăceă așă de tare, am vîrit un picloruț în buzunariii ca 

să'l am de merinde pe drum cînd mori întoarce a casă. Cind venram 

a casă, cam pe la mijlocul căir, am fost flămîndit şi m'am apucat să rod 

piciorușul acela. Tocmai cînd îmi eră earnea mal dulce, m'au întălnit un 

om învățat. eare îm! spuneă că au învățat carte pe la toți înțelepții lumir, 

şi au început a mă tot rugă şi a mă cehăi ca să dau și tur să mănînce, 

că eră fript de foame. Tot năcăjindu-mă el ca săi dat şi să! dai, m'am 
cam supărat şi "I-am asvîrlit cam repede pictorul acela. EI, sărmanul, în- 

loe să'l prindă în mîny, au ţinut mânile în buzunarru. Picrorul de friptură 
nu îi Sau putut vîri în buzunariii, ci "l-ai lovit amarnic peste un pictor, 

de merge bietul şi pînă acuma şehyop. De nu .m& credeţi, ra să vă ultați 

numa! la cutare învățat șil veţi vede șehiopătînd pînă astădi din pri- 
cina aceea! 

    

Doi Feţi-Logofeţi cu părul de aur. 

Eră odată un fielor de împărat, care stătuse sîngur la împărăție. 
El eră voinie de frunte, purtă multe răsboaie și totdeauna birură; dară 

mar tare încă Iubiă vînătorea și'și petrecea așă timpul în lupte cu fe- 

rele sălbatice. 
Odată ai poroneit hargaţilor să pulă patru car sirepI la un rădvan 

şi au purces la primblat. Mergînd așă. ai Teşit într”o cîmpie unde săceră, 

trei fete la un lan de gutui. Cum “lau vădut ele că trece pe lîngă dînsele, 
ai dis una: „De m'aș mărită eu după ficrorul acesta, de împărat, "aş 

îmbrăcă toată casa și oastea. cu un fus de tort!“ 

Dară a doaua au dis: „De mar luă pre mine. eu I-aş hrăni toată 

casa și oastea cu un fir de grîu.“ | 

Dară a trea dise: „Her! de m'ar luă el pe mine, ei '-aș face dox 
Feţi- Logofeţi cu părul de aur, creţ!*
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Ficlorul cel de împărat au tras toate vorbele lor cu urechea și 
ai priceput și nice prea ceea ce-au dis fetele. şi de aceea au strigat pe 
vizeteu să oprească cair! EI au ascultat, şi împăratul s'au scoborit din 
rădvan şi au mers la acele fete şi le-ai întrebat, că ce aui dis ele? 

Întira "I-aa răspuns: „Luminate împărate! De me” luă pe mine de 
soție. să scir că cu un tus de tort "țr-oru îmbrăcă toată casă şi oastea! 

A doaăa "I-aă răspuns: Luminate împerate! De me'! luă pe mine 
“de soție, eu "țr-ori hrăni toată casa şi toată oastea cu un fir de grîu !* 

Ear' a treia "au dis: „De me'r luă pe mine de soţie, "ţI-ora face 
dor Feţi-Logofeţi cu părul de aur, cre!“ 

Împăratul s'au bucurat mai tare de vorba aceasta din urmă și au mai întrebat'o: „De bună samă "mi face dor Feţi-Logofeţi cu perul de aur. creț, dacă te-oriă luă eu pe tine?“ 
„"Tr-ohi face, luminate împărate !“ respunse ea, 
„Bine dară!“ dise el: „har cu mine!“ Si luîndu-o de mînă. ai Suit'o în rădvan la sine. Cai se puseră earăş în treapăt și au plecat ma! departe, 

| 
Împăratul au mar mers încă pe arura la primblat şi în vădute. şi au petrecut în călătorie ese luni de. dile. Încă pe drum "Y-au purces împărăteasa îngreunată. Cînd au ajuns a casă. "I-au dat împ&ratul caselz cele mar mîndre şi mar înfrumsețate spre locuință, şi haine pline de mărgăritare şi pietre scumpe. Împăratul însă avea mar înnăinte, ca ţii- toare, o Țigancă foarte hîtră și înșclătoare, care, vEdindu-se acuma înapo- leată cu totul, căută în tot chipul cum s'ar pute curăți de împărăteasa. ca să nui mal stee în drum. 
Nu trecură nici patru săptămîni bine, decînd veniseră er a casă din călătorie, şi împăratul fi nevoit să plece earăş la un răsboră, carele se iscase într”o parte din împărățiea lui. Aice la răsboru ai întărdieat el ma! mult timp, pînăce aă biruiţ pe toți duşmanii. Pe împărăteasa au. tost lăsat'o pe mînile Tigăncir ca s'o slujască şi să srijească de dînsa şi de cele trebuincroase er; mal ales îi dădu de grijă ca să se sîrguească şi să caute de împărăteasa cînd "1-a face acer dor Feţi-Logofeţi cu părul de aur. ereț. Tiganca s'au juruit că “a împlini toate poroncile cu ere- dință, ca şi pîn!' acuma. Aşă liniseit au purces împăratul la răsboră în cea mal mare aşteptare că'șI va află născuţi feţii doriți, cînd s'a în- toarce a casă. 

Tiganca însă îşi cugetă numai: „Acuma "mi'y pita și cuțitul în mînă! Lasă că nu 'mi-a stă ea mar mult în drum, şi nur fi eu tot îuaporeată şi hargată !4 

Într'o di au simțit împărăteasa durery de nascere şi au chremat pe Tiganca la dînsa Și "I-ai poroncit să trimeată după o moașă. Dară
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ea "I-ai răspuns: „Luminată împărăteasă! măriea ta esci tare în coş, 

și pe la no! nu'r obicetul acela, ca să se trimeată după, moașă casă ajute 
la născut, ci pe la nor e aşă: Se face mar întîru o bortă în podul casei, 
şi-apol se sue născătoarea în pod, se pune pe acei bortă şi aşă nasce, 

ear” alta șede în casă cu un ciur de desubtul borţir și prinde copi- 
lul născut cînd cade jos!“ 

Împărăteasa s'au dat înșălată de cuvintele 'Tigăineir şi credindu-o, 

au făcut aşă după cum au învățat'o. Ea s'au suit în pod, s'au pus de-a- 

supra acele borți şi aă năşcut dor Feh-Logofeți cu părul de aur, creţ, 
cari, cum ait picat în crurul Țigănciy, îndată au şi luminat casa ca şi 
cînd ar fi fost dor sori într'însa,. 

Tiganca șireată au schimbat îndatamare acer dor feţi cu dor căţei, 
pe cari îl fătase tot atuncia o căţeă, şi punîndu'r în ciur, ati Xeşit înnăintea, 

împrătesei, carea abiă se scobomă din pod, și dice: „Luminată împă- 

răteasă ! eată ce ar născut măriea ta! Înloc de dor Feţi-Logofeţi cu părul 

de aur. creţ, ar făcut dor căţei cu părul ca şi la orreare alt cîne!i 
„ Cînd "I-au zărit împărăteasa, "I-ai trecut numai rece pin inimă și, 

leşinînd, ai picat jos. Această boală pripită ai întrebuințat'o Tiganca de 

au asvirlit feţii, cari” ascuusese ea mal înnăinte, la cățeatia aceea, so- 

cotind că "-a mîncă vădîndu'”; şi după aceea au venit la împărăteasa 

de au rădicato, şi au pus'o întrun pat cu pilote și perini de mătasă 

şi cu perdele de mătasă roşă şi pe urmă "I-au așădat și pe acer dor căţei 
la țiţe să o sugă. 

Dupăce au isprăvit acestea toate, au reşit earăș la căţeaiia aceea 

să vadă, ori de n'ai mîncat ea acuma feţir. Dară, ce mirare! că căţeaiia 

îi grijră şi'i încăldră ma! bine decît pe căţeii săr! 

Vădiud Tiganca aceasta, W-aii luat. şi M-au dat peste noapte în oco- 

lul vacilor, cugetînd că “vacile "-or sfărmă. Vacile însă se sfătuiră, ca. 

cele sterpe să'1 încăldească, ear cele cu lapte să aplece. A doaăa di 

eră fețir şi may frumoși decît mar înnăinte. Cînd W-aă vădut ciuma de 
Tigancă, "I-au apucat repede și "au aruncat între maseur, socotind că 

ei "-or prăpădi. Dară s'au înșălat, pentrucă şi mascuril se sfătuiră, ca 
seroafele cele sterpe să'i încăldească, ear” cele cu lapte să aplece, şi 

demineața eră feţii şi mai frumoşi şi mai crescuţi. Cruda 'Pigăneil ! Ce 

să facă ea ca să'I preardă ? "l-au luat şi "X-a mar aruncat încă o noapte 

în ocolul cailor, cugetînd că, caii 11-or călcă de bună samă în picloare! 

Dară earăș s'au înșălat, căci cai! se vorbiră între sine, ca epele sterpe 

să'1 încăldească, ear” cele lăptoase șă'1 hrănească, şi așă stătură feţii a 

doaua di încă şi mar mîndri. 

Acuma n'aii ma! sciut ea, cum altmintrea să li facă capătul mai de 

grabă decît doară să'1 îngroape de vir, pentrucă se temeă ca să n'o pri-
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pească. împăratul. Așă au si făcut. Ea "I-au astrucat în ogradă de din. năintea curții, unul de-o parte şi altul de ceealaltă parte de prag. Acuma se socotiă ea liniscită, de oarece s'au curățit de dînşii pentru totdeauna. 

N'au întărdieat de-acuma, mult și au sosit și împăratul de la oaste a casă. El aşteptă că de bună samă îșI va află împărăteasa, cu dor Feţr. Logofeţi cu părul de aur în braţe. Foarte frumos îşI închipură el toate acestea, dară tare hîd au aflat! Că Tiganca, cum numa! "l-a vădut că vine, îndată 'W-au Yeșit înnăinte, şi făcîndu-se cam supărată, "-aă împăr- tășit că împărăteasa au făcut în loc de dor Feţi-Logoteţi cu părul de aur, cre, doi căţer ca toți căţeir. 
Audind împăratul această veste, nu volă să creațlă şi au alergat îndată la soţiea sa în curte. Cînd au vEdut aice pe împărăteasa în pat cu dor căţei la țițe, m'ai sciut ce să se facă de atîta scîrbă și supărare. 

Tiganca, care "l-ai urmărit Și "I-au zărit măhnirea, au început să'l tînguească dicînd: »Cum te jălese eu, luminate împărate, că "tar legat capul cu o minunăţie ca aceasta, care "țr-au făcut atita scârbă şi au adus atita necinste numelur și curţi! măriir tale ! Vedi! pe mine miar înaporeat, mal desprețuit şi mar tăcut nenorocită, dară acuma eser măriea ta mai ne- norocit decît toți nenorociţir. Aşă pățesce omul, dacă nu se ține de una! Audind” împăratul acestea, sau Scîrbit şi mal tare. Împărăteasa cercă să se desvinuească înnăintea împăratuluy Spunîndu' toate: cum s'au pe- trecut lucrurile la nascere, și că cine scie, or de nur vreo însălăcxune la mijloc. Dar Tiganca tot nu incetă, ba c?o vorbă, bă cu alta să întă- Tîte pe împăratul, ca doară ar pedepsi şi ar îndepărtă, pe împărăteasa. Înzădar au fost toate desvinuirile împărătesei, că împăratul, în supărarea cea dintîră şi tot ațițat și smomit de. șireata de Tigancă, au poroncit unu! hargat ca îndată să, sape o groapă între uși în tindă și să astupe acolo pe împărăteasa pînă la ţiţe, Și punîndu'x căţei s'p tot sugă, s'0 lase așă în mîna SorțiI. 
Hargatul au împlinit poronca, și breata împărăteasă şădeă acuma acolo şi plîngea lacrimi de sînge, mîngăindu-se măcar cu aceea că se cugetă și se sîmțiă nevinovată. 
Acuma vai fost răsbunat Țiganca, asupra, împărăteser poate şi mai aspru încă de cum credea, şi ai ajuns earăş la cinste, -şi avea şi cevă, trecere la“ împăratul. 

| "De aicr înnăinte împăratul îmblă tot posomorit, nimică nn făcea plăcere ; numai cînd mergea la, vînat, mai găsi împrăseitare. De aceea mai că nu trecea di, în care să nu fi fost mers la vînătoare.
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Pecînd se află împăratul la vinătoare, Tiganca a casă se îmbrăcă, 
în haine de împărăteasă, și unde nu se lăforă în toate părţile, şi unde nu 

începeă a poronei ba la hargaţi, ba la hargate, și unde nu se faceă 
tare şi mare, cît se credea ma! pe sus şi decît însu'şi împăratul! 

_Dară şi această fericire a, Țigăneii n'a ţinut mult, pentrucă din 
acel doi Feţi-Logofeţi astrueați lîngă pragul curții, aii crescut dor nuci 

foarte mîndri, cu frundile şi cu poamele de aur. Aceștia eră un shimp în 
cugetul negru al Ţigăncir, fiindcă se tot temeă, ca nu cumvă printr înşir 
să "i se descopără fapta. 

Cînd priviă împăratul la. aceşti nuci mîndri, se mai învoloşă şi sub 
umbrele lor se sîmţiă mal alinat în durerile sale; de aceea îi aveă foarte 
dragi şi nu se putea despărți de dînșir. 

Vădînd aceasta Tiganca, prinse frică şi mar tare și dise cătră îm- 
păratul : „Luminate împărate! Scir că măriea ta esci sufletul mreu şi că 

eu te iubese mal pe sus de toate în lume! 'Te rog dară să'mi faci un 
bine şi să poroncesci să se tale nuci! aceştia și să'mi faci un pat din 

lemnul lor, că ei am visat cam să mor, de nu voră dormi în.pat de. 
lemn din nuci! aceștia!“ 

Împăratul sau opus cât sati opus, dară pe urmă, nemarputînd r&bdă 

vosura urechilor din partea Tigăneii, s'au învoit şi el ca să”! tare şi să 
facă doauă paturi din lemnul lor. Paturile s'auă făcut și noaptea sai cul- 

cat împăratul și Țiganca în ele. Împăratul dormiă foarte lin și ca uns 
cu miere pe patul fest nou; dară Tiganca nu'și află răpaus și nu putei 

aţipi. Întrun timp de noapte numai ce aude ea de-odată un glas foarte 

duros de sub perină dicînd: „'răţioare, frățioare! da cum “ţi ţie 2% 

„Mie "mi foarte dulce și moale!“ răspunse alt graiă de sub peri- 

nile împăratului, „că pe mine doarme tătuța! Dar ție cum "ir 2“ 

„O val de mine!“ răspunse cel dintîră, „mie 'mi' foarte amar și 
grei şi mal er&p de povoară, că pe mine doarme afurisita de Tigancă !“ 

Cînd au audit Tiganca această vorbă, au cuprins'o o sparmă gro- 

zavă şi o frică nespusă, că se temei ca nu cumvă să fi simțit împăratul, 

„că atuncla ar fi fost var șr-amar de dînsa! Acuma i s'aă deșteptat şi mai tare 
cugetul şi o mustră. cumplit. Abră au r&bdat pînă demineaţa, și cum s'aii 

sculat împăratul din pat, îndată ai mers la dînsul şi ati început ar 

grăi spărieată:  „Măriea ta! astă noapte 'mi s'au arătat sînta Vinere în 

vis și "mi-ai spus, că de nu moră încăldi la focul făcut din paturile 

acestea, eu ori muri!“ | 

| „Her! ce vorbesci tu!“ dise împăratul; „abră le-am făcut, şi acuma 

să le şi tarii! Cam grei a fi un lucru ca acesta, că ei am dormit foarte 
lin. şi dulce în patul mrea.!“
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„Dar așă "mi-au spus! dise ea; "„deer te rog foarte, poroncesee 
să 'mi se facă un foc din scîndurile acestea, ea cu căldura din ele să între 
sănătatea în trupul miei!“ Și unde nu s'au pus Tiganca pe lîngă îm- 
p&ratul cu tot felrul de cuvinte dulci, pînăce w'ai mar avut împăratul 
încotro. și ai poroneit să facă un foc din paturile acelea. Prin foc so- 
cotiă ea că va şterge toată urma, feţilor şi a fărădelegir sale! 

Cum Sau ațițat focul din lemnul paturilor, Țiganca au pus pe nisce 
hargați în tindă la cahlă ca să pădească, să nu scape încotrovă vro 
scîntere, eară sîngură s'au așădat la vatră înnăintea foculuy ca să 1ale 
și aice sama să mu sară vreo seîntere. Dară nu scii ce-au făcut hargaţii, 
că aui scăpat doit scînter de au sărit pe-o sare în tindă, unde lingea 
oalea cea ma! dragă a împăratului, şi le-au înghiţit. Îndată aa şi depus 
oatea și în scurt timp ani şi fătat dor miei tare frumoși, cu lîna, creață 
de aur. 

| Într”o sară au venit păstoriul oilor în curte şi au început a povesti 
minunăţiea, că oarea cea may dragă a împăratului au fătat astădr dor 
mică tare frumoşi, cu Iîna, creaţă de aur. 

Cum au audit Tiganca aceasta, îndată au săgetat'o prin inimă, pre- 
simțind că aceştia vor fi poate tot urme de acer dor Feţi-Logofeţi omoriţi 
de dînsa, și ai poroncit îndatamare. fără ca să mal întrebe de împăratul, 
de au tăteat şi oarea şi mieil. Ea încă au stătut acolo de față, ca nu 
cumvă să apuce oareşcine vreo bucăţică, şi pe urmă aă luat maţele și 
numărîndu-le bine, le-au dat la doauă hargate ca să meargă cu ele la rîu şi să le spele frumuşel, dicîndu-li: „Să nu dee cinevă ca sămy pler- 
deți vor vrun măţişor, capor va fi pace de capul vostru! Auditu-m'aţi ? Luaţi-vi sama și să sciți că eu le-am numărat!“ 

Hargatele sau dus cu mațele la apă şi mcep a le spălă. Numay 
ce audi că strigă una: „Ăraaa! că am scăpat un mățișor! Ce să m& fae eu ? Am să mă duc de-acuma pe lume!“ 

„Saracandemine !“ strigă așaş îndată şi ceealaltă hargată; „Și eu am scăpat un mățişor! Acuma” pace de mine !% 
-„Nu'r nimică!* dise ceealaltă ; „bine că ar scăpat şi tu unul, Capo 

nu ne temem că ne-om pări una pe alta!“ 
_ „Aşadară să tăcem 14 dise ceealaltă, „şi să mergem!... Her! da ce să facem noi, că maţele pr-au fost numărate!“ Și unde wa prins ele a se boci şi a se tîngui că va fi var de dînsele, dacă n'a află Tiganca a casă toate -maţele la număr, şi se luară repede după maţele acelea, dară, înzădar, că apa eră mare şi le-ai mînat spre celalalt mal. 

Dară ce minune vădură ele! Cum au scăpat măţişoarele, îndată au și început tot a se înflă şi a cresce may mari, și cînd au ajuns la cela. lalt mal, au şi cr&pat. Dintr'însele s'au făcut dor rățoleaşi cu penele de
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dîndu-se peste cap, s'au făcut dintr'înşir dor Peţi-Logofeţi cu părul de aur, ereț. Audind er, cum se văleră fetele că asi plerdut maţele şi că acuma le așteaptă moartea, dacă nu vor duce numărul întreg a casă, I-aă dis: „Da nu fiţi atîta de toante! Ce ve tot vărerați ? Nu puteți fie- care rumpe cîte un mățişor în doauă şi aşă veţi duce numărul întreg a 
casă şi veți scăpă de toată beleaua? 

Fetele, prea bucuroase de sfatul acesta, au făcut aşă, şi S'aă dus a casă, 
Dară, acei dor Feţi-Logofeţi eră aşă de frumoși și așă de străluciți, 

cît și soarele aă stătut o bucată în loc de "au privit, căci, cîtă lume 
ai luminat el, încă nu dăduse de o mândreață” aşă de mare ! 

Feţir eresceă aice pe ostrov într'o noapte, cât ar fi crescut altul 
întrun an de dile. Dupăce at prins er și în trup şi în putere, sai îm- 
brăcat în nisce sumăraşe şi cu ţurer pe: cap şi cu croboţele în picxoare 
și trecînd apa, ai mers la o casă în cetatea aceea unde eră împăratul. 
Aice s'au cerut ex ca să primească, peste noajte, și "I-au primit bucuros. 
Cînd să se culce, I-ai dis stăpîuul caser să f desbrace! Dară ex n'au 
vrut nici într'un felră, pentrucă nu voră s arete frumuseaţa. Aşă au 
rEmas pînă demineață. 

A doaua (i au vrut să ispitească cum s6 mar află împăratul și 
ce-au făcut el cu marea lor, că voră so găsească, şi au întrebat de omul 
acela, că ce felri de împărat au ei, ŞI or de îi" drag lur cînd merge 
cinevă la dînsul să cusoțească*) ? 

„Noi“, răspunse omul, avem un împărat tare bun şi seim bine că 
primesce foarte cu drag, cînd merge cinevă să'r cusoţească, pentrucă”r 
supărat foarte şi tare place cînd îi mar scurteadă cinevă timpul cu 
nisce povești frumoase !* - ' . 

„Da nu scir dumiata, de ce'i el așă de scîrbit?“ îl întrebară fețir 

aur şi ai sburat pe un ostrovuț de dinnăintea hargatelor acelora. Aice, 

  

mai de parte. 
„Cum nu!“ dise el; „a au avut şi el o nenorocire mare, că 'șr-a 

luat o fată de femere care, în loc săYw nască dor Feţi-Logofeţi cu părul 
de aur, după cum "au fost juruit atuncia cînd au luat'o, "-au făcut 
dor căţer!4 

„Și ce-au făcut el cu dînsa?% 
„Ai îngropat'o spre pedeapsă între “șI în tindă şi acolo șede și 

acuma mal moartă !* | 
„Bine, oameni buni /“ diseră feţii, „vi mulţămim foarte pentru cu- 

vîntul cel bun şi pentru ospețiea dumilorvoastre!' R&mîneţi cu sănătate, 
că nor ne-om duce pînă la împăratul să cusoțim, că poate 'l-om maj în- 
vologă cevă!i“! 

*) A cusoţi înseamnă a povesti, a face petrecere cuivă, a qăbăvi, a. destrage pe cinevă. 

-8
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Ei s'au luat şi aă mers la împăratul. Cînd au ajuns la curte, ai 
întrebat de nisce hargaţi, ori de nu "a primi împăratul ca să'I may scur- 
tede timpul cu nisce poveşti frumoase. 

Hargaţii au dat îndată împăratului de scire, că ai venit dor copi: 
landri să”! cusoțească, pentrucă au audit că este foarte întristat. 

Cum au audit Țiganca de dînșir, earăş “i s'au stîrnit ghimpul în 
cuget, ca nu cumvă să “i se tîmple vreo nenorocire neașteptată, şi au 
strigat îndatamare pe hargați: „Ce copilandri! Să se care, că nu ni tre- 
bue acuma poveşti, nu! Ji-li să se care în clipă, să nu aștepte să/I rare 
cinevă cu drucul!“ 

„Ce copilandri sînt acera ?* întrebâ împăratul liniseit. 
„la dor copilanâri nu prea mari, dară tare frumoși la față!“ r&- 

spunse hargatul. 

„Dracul și tată-său!“ strigă Țiganca înfurieată și înfricoșată, „să 
se care pe loc; să nu ne ma! năcăjască acuma, vilă în altă dată! 

„bi-li să între!“ poronei împăratul cu un grară apăsat şi aspru, 
arătînd că trebue să fie şi vorea lui, cînd vre el. | 

Cum ai întrat feţii, s'au închinat îndată. dicînd: „Bine-am găsit, 
luminate împărate !« 

„Bine-aţi venit, dragi! mier!“ răspunse el; „da ce căutaţi pe la nor? 
„Nor am înțăles, măriea ta, că mar vore bună, că escr supărat şi 

posomorit, și am venit să'ţi cusoţim ca să te lecuim!“ 
„ME bucur, dragir mier, faceti ce diceți şi eu vi vori mulțămi 1 
Feţii s'au bucurat foarte de blindeaţa cea mare a împăratului și ai 

început să povestească tîmplările unu! împărat, cum s'au însurat el, cum 
"I-au făcut împărăteasa dor Feţ-Logofeţi cu părul de aur, creț; cum fură 
el schimbaţi cu nisce căţei şi ce s'aă mar întîmplat mai departe cu feţii, 
cu nuci. cu mreil, cu măţişoarele; şi unde treceă unul cevă cu vederea, 
îl îndreptă îndatamare' celalalt, și aşă au cusoţit ei toate împăratului, fără 
ca să „dee de cunoscut că el este chiar acel împărat și er sînt fețir lui. 

Împăratul ai cam picat pe cugete audind aceasta; dară Țiganca 
se înfuriase de tot și schimbă numai feţe, „pentrucă se vedeă pe sîne 
însa'şi întru această oglindă, şi ai răcnit pe urmă să ge care îndatamare 
din curte, că de nu, ea' va dihocă şi v-a amuţă cu cânil! 

Feţii se rădicară atuneia şi strigară: „Aceasta nu "ţi-a mar ajută 
acuma nimică, tu grozăvie de femere!“ şi aruneîndu'şă hainele de pe sine, 
diseră: „Eată, luminate împărate! acel nenorocit din povestea noastră 
esci măriea ta sîngur, și no! îți sîntem acel Fep-Logofeţi cu părul de 
aur, cre!“ 

„Vol, feții mier?“ strigâ împăratul sărindu-li înnăinte şi îmbrățişîn- 
dur; „vor, fețir mrer? Of! ce bucurie cerească după atîta muncă de rad;
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Of! săraca mărcuța voastră, cîte sufere ea, nevinovata, cu o inimă de 
preatră '* Îndată au alergat sîngur la dinsa de au scos'o de la pedeapsa 
er cea crîncenă, şi cădiînd la picroarele ex, au început a plînge de jale 
şi a 0 rugă de Iertare că ani fost atita de aspru asupra ci, și tără dreptate. 

Buna împărăteasă. vădindu-se scăpată și pe dragii săi copilaşt lîngă, 
sine, ai uitat toate suferinţile sale de pînă acum, aă rădicat pe împă- 
ratul îndată de jos şi 7l-aă sărutat pe frunte spre s&mn că'1 Ieartă toată 
asprimea lui asupra sa. 

Împăratul. pe cit eră de voros pentru această prifacere neaşteptată, . 
pe atîta s'au cătrănit asupra 'Pigănci! şi aa poroneit hargaţilor să aducă 
șepte armăsari, cer ma! sirepi, și să lege pe Tiganca de codile lor, ŞI-apol 
să li dee drumul cu dînsa. 

Așă aă şi făcut. Cînd aă început armăsarir să. alerge și s'o tirască, 
peste bolovani pe uliți şi s'o tragă în toate părţile, îndată nu s'au ales 
nimică de bieata Tigancă ; s'au făcut toată fărîme. Unde “I-au picat capul, 
au crescut îndată un codru; unde "i-au cădut mînile, s'au făcut greble, 
unde "W-au picat picroarele, s'au făcut fureoare, și unde “1-a picat dosul, 
S'aii rădicat un munte. 

Împăratul însă şi cu împărăteasa și cu feții lor ani trăit de acuma, 
înnăinte în cea ma! mare linisce şi fericire. *) 

*) Începutul acestei povești este, după cum am audit'o de la un om din Opăiţeni, 
precum urmeaqă : - | 

Eră odaţă un împărat şi o împărăteasă și aveă un copil, pe care'l 
chiemă Solomon. Împăratul se află, foarte puţin pe-a casă, pentrucă avei, 
de purtat foarte multe răsboaie, şi pentrucă iubi tare vinătoarea ; cît 
timp nu eră la răsboră, eră totdeauna la vînătoare. 

Într'o di sau fost dus împăratul la vînat. Copilul lui însă, cînd au 
fost de trei luni de dile, eră crescut cum se cade și putea vorbi toate 
limbile; el eră foarte ager şi isteţ și vrînd să sciă ce plătesc mințile, 
s'au apucat să le cîntărească. Cind au venit şi la mintea femerească, au 
prins a ride. Dar” maică-sa, care şedeă lîngă dînsul, “l-au întrebat: „Ce 

_rîdr tu, fâtu-mrei ?* 

„Hm!“ răspunse el, „cum n'ora ride, că eu âm cântărit mintea feme- - 
„Yească şi am aflat că nu cîatăresce mar mult decît un ..... de cine!“ 

Audind maică-sa aceasta, s'au aprins de mînie şi ai poroncit în- 
datamare unui hargat să/l rare şi să'l ducă în cutare pădure și acolo să'] 
tate şi să” aducă spre s&mn inima şi degetul cel mic. - 

Nu "au ajutat mai mult lui Solomon nici rugile, nici plînsurile, 
nici desvinuirile sale, pentrucă împărăteasa eră înfurieată asupra lur. 

Hargaţii "l-ai înhățat îndată şi sau dus cu dînsul în pădurea nu- 
mită să”] preardă. Pornindu-se însă de la curte, s'aă luat şi 0 cotereuţă 

8+
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cu dînşir. Dupăce au ajuns în pădure, au dat hargații să] tate, dară. Solomon l-au dis: »Dragir mrer! vedeți că nor am trăit bine pîn' acuma, Şi vam prins şi eu cînd și cînd cîte o nevore. Dacă sînteți voi oameni de treabă, dăruiţi'mr vieața şi tăiați cotelcuța aceasta în locul miei, dex luaţi inima spre sămn, că în cîne îi inima ca Și în om, și degetul cel mic vi "l-oru dă eu sîngur !« 
Hargaţilor li sau făcut milă de băreat și s'au învoit la acest schimb. Er aă tăteat coterența și ?1-aă luat inima, ear” băreatul au apucat o bardă. sai dus la o teșitură din apropiiare, au pus degetul cel mic pe dînsa. și "l-au hărseit sîngur îndată şi "lau dat hargaţilor ea să'l ducă mareei sale a casă dimpreună cu inima cotercuții ca semne pentru moartea lur, Hargaţii s'au dus de aici a casă şi ai arătat împărăteser semnele acestea, şi ea se crede acuma răsbunată de necinstea ce "1-0 făcuse firul său Solomon cu aceă asămănare nemăgulitoare, 
Dupăce s'au despărţit Solomon de hargați, au croit?o prin pădure într'o parte şi ai mers și au mers pînăce-au dat de-o cîmpie, unde se- ceră trei fete la, nisee grîu. Cum "l-au vădut ele, aa şi prins dragoste câtre dinsul, şi una aă dis: „De m'aş mărită eu după Solomon împărat, aș îmbrăcă toată casa şi oastea c'un fus de tort!t 

„Dar eu, dise a doaua „de m'aș mărită după dânsul, T-aş hrăni toată casa şi oastea c'un fir de griu 1 
„Da de m'ar luă pre mine“, adause a treia, eu 'r-aș face dor Feţi- Logofeţi cu părul de aur, creţ !* 
Solomon ai tras cu urechtea toate cite au vorbit fetele acelea Şi Sau dus la dînsele și le-ai întrebat: „Da ce-ați dis vor fete mai innăinte 2% 
Una “ai spus, că eată ce am dis eu; ceealaltă "m-au spus ce-ai dis ea; dară a trera "au răspuns, că ea '-ar face dox Feţi-Logofeti cu părul de aur, creț, dacă o va luă pe dînsa de soție! 
„Mir face tu“, o mar întrebâ Solomon, „dor Feţi-Logoteți cu părul de aur, ereț, dacă moră însură cu tine ?: 3 „Troră face, luminate împărate !* răspunse ea. | „EI bine!“ dise el; „har dară cu mine!“ şi Sau pornit amîndor spre curte a casă. 

i Dupăce aii venit tata lur Solomon a casă, au întrebat pe.- împă- răteasa, under firu-său ? Ea "n-au r&spuns că s'au plerdut şi că nu scie unde"1, măcarcă "l-ai cercaţ amarnie ! A i Împăratul S'auă întristat foarte și ai poroncit ea să'1 facă măcar un praznic. Dupăce-au fost toate gata, au ehremat oamenr şi "I-au pus pe toți la. masă și: l-au dat nisee linguri de-un stînjîn de lungi ca să mănîuce cu ele, cugetîndu'şy că. de-or mîneă ei cu lingurile acestea, apol şi Solo-
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mon nu va fi mort, şi după aceea s'au dus de la diînşir. Oamenii stă toți 
aşă şi căută unir la alții, cugetîndu'și că cum să mănînce er cu nisce linguiy 
de un stînjîn de lungi. Stînd er așă înholbaţi unul la altul: şi nesciind cum 
să mănînce, eată c'au sosit și Solomon cu fata aceea a casă şi au întrat 
drept la oameni! acera acolo şi "I-au întrebat, că de ce nu ospeteadă. 
Ex "ai răspuns că nu pot. pentrucă l-au dat nisce linguri de un stîn- 
jîn de lungi. Dar el l-au dis: „Hm! da dați unul altura cu lîngurile şi 
aşă veți mîncă cu toțir!* 

EI "l-au ascultat şi cînd au mal venit împăratul să vadă ce fac, 
"r-aii aflat pe toți ospătînd și pe Solomon cu fata aceea în mijlocul lor, . 
şi au bucurat foarte. 

Încă de mar înnăinte decînd petreceă la curtea împăratului, se 
lingușise o bucătăriță pe lîngă dînsul, şi pentrucă nu eră prea urîtă, în- 
cepi a trăi cu dînsa în tătnă. Acuma, dupăce aveă, soţiea sa, nu se ma! 
uytă la acea bucătăriță, oricît s'ar fi lînguşit ea pe lîngă dînsul. Acea- 
stă nebăgare în samă au făcut'o pe dînsa de au prins o urgie nesfîr- 
şită asupra nevestei lui Solomon. Ea cercă toate chipurile doară ar 
deslipi-o de la inima împăratului, dară nu putea, pentrucă nu eştă din. 
minte acei dor Feţ-Logofeţi cu părul de aur. Pricepîud bucătărița că 
numai acel doi Feţi-Logofeţi așteptați fac pe împăratul să nu se mar 
uite la dînsa. 'șraă pus în gînd ca să”! preardă, dacă sar pute, chiar din 
pîntecele maicer! | 

Nu treci mult timp şi ai venit lur Solomon vestea că s'au stirnit 
ăsboră într'o parte din împărăţiea lui. EL fă dară nevoit că să plece 
la oaste...... 

(De aici înnhăinte merge povestea totuna ca, și ceealaltă,) | 

OC 

Petrea F&t-frumos. 

Eră odată un împărat şi o împărăteasă. Er viețuiă toarte trişti, 
pentrucă n'aveă niciun copil. Aşă treci mult timp tot aşteptînd şi tot 
întrebînd ba de unir, ba de alţir, că ce să facă er, doară l-ar dărui 
Dumnedeu şi lor vrun prune. 

Acest împărat aveă o pescuină, adecă un heleşteu de pesce foarte 
mare și frumos, nu tare departe de curte. Peste această pescuină eră pus 
păscarră şi luătoriă de samă un Tigan, ca nu cumvă se cutede cinevi să, 
meargă și să prindă pesce din ea. În pescuină se află o mulțime nespusă 
de pesce, şi cînd eră cald, soare şi frumos, Yeşiă tot pescele de-asupra 
apel, de se încăldră şi se jucă la soare cît îțr eră mar mare dragul să! 
privescl.
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Aşă fusese într'o di timp foarte plăcut și liniscit, că eși tot pe- scele din apă, după obicerul său, şi se înșirâ pe de-asupra el tot jucându- 
se pintrînsa şi ?ncolo şi coace, şi tot sorindu-se. 'Tocmar atuncra cînd eră er mai numeroşi și toră mar tare prin apă, ca furnicile întrun furni: carii, eată că trece o babă bătrînă pe Yazul pescuiner păşind câtinel, cu cîrja n mînă, şi uxtîndu-se în apă, vădă mulțimea cea mare de pesci foind, unil may mari, alții may mici, uni avea un felru de coloare și alţii altul. Măcareă bireter babe nu“ plăceă acuma nimică, pe lume, totug, vădînd această pozderie de pesce, ai stătut puțin rădimată pe cîrjă şi aiă privit la er cu mare luare a minte şi cu mult drag, ca cum ar fi fost ea, o fată ca de vro cinsprece anx. Privind baba la pesci cu multă băgare de samă, eată că zăresce pintre er o mreană albă codalbă, întoreîndu-se în apă, cînd pe-o parte, cînd pe alta, şi dise așă cătră sine încetigor: „Astă mreană albă codalbă, de ar pinde-o einevă' s*o cinătuească. s'0 fiearbă și s'o dee împărăteser s'o mănîuce. pe loe ar purcede îngreunată și ar asce un prune ca nemaraltul pe lume, un Făt-frumos din poveste !“ ])i- cînd acestea, îndată au şi plecat mai departe. | 

Tiganul, păditoriul peseniner, se află nu departe de raz la pîndă, ascuns într'o luncă, şi audi toate vorbele baber, Plin de bucurie au rupt'o îndată la fugă cătră curtea împăratului să spură și măriil sale această, veste prea plăcută şi de mult așteptată. Ajungînd Tiganul gîfiind la curtea împăratului, ani: stătut puţin de sai mar r&suflat, ŞI-apol a întrat în lăuntru de au dat de scire. ce-au vorbit baba. Angind împăratul acessta, Sati bucurat foarte Şi au mînat îndatamare pe Tigan să meargă şi să aducă pe baba aceea la dînsul. 
Pînă ce-ai adus Tiganul baba, împăratul au alergat; la împărăteasa. ȘI "I-ai spus Și ex această veste noaiăă. Împărăteasa S'aii bucurat foarte și au întrebat îndată, da under baba aceea ? Împăratul X-a răspuns că, ai trimes pe 'Ţigan după dînsa so cheme aicx îndatamare Mar vorbind împăratul cu împărăteasa cît au mal vorbit despre această veste “prea plăcută, cată că sosi și Tiganul cu bieata babă, care abii se trăgea de bătrînețe şi de slăbiciune. Cum numai ai zărit'o împăratul înnăintea, sa, îndată "au şi vorbit dicînd : „Bine-ar Venit, moşică! Să'mir Spul acuma Și mie în față, ce ax (is, cînd ax trecut pe tazul pescuiney mele, că, de nu 'mi'! spune, "fl-oră luă capul! 
Audind baba ce “au dis împăratul, nu sau prea spărieat, că er tot nu'1 eră tare de vieață, şi n'aă vrut să”! spură dicînd, că ea nu au vorbit nimică, 

Împăratul sa mînieat foarte Și aă început a se răsti cătră dînsa şi aY poronci să'r Spulă numardecit, că de nu şi nu, apor pe loc "I-a fără capul!
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Baba n'aui vrut nici acum să! spură. 

Împăratul însă, vădînd îndărăptniciea babei, s'au făcut numa! foc 

de mînie şi au răcnit odată cu urgie mare asupra, ei, asvîrlind şi o sabie 

Tiganului înnăinte, dicîndu'w, că, de nu "-a spune nici acuma, să tare pe 
loc capul! 

Vădînd beata babă că nu”! încotro, au dis: „Îngădure puţin, lu- 
minate împărate, şi "ț-oră spune!“ 

După preţ de jumătate de oară, începi baba să vorbească cătră 
împăratul: „Luminate împărate ! În pescuina mării! tale se află o mreană 

albă codalbă, şi dacă vei prinde-o și" cinătui-o şi! flerbe-o, să scir că, 

cine a mîncă dintrînsa. va pureede pe loe îngreunată, numa! oasele să 

le Yare după aceea și să le pură pe locul acela, unde s'a găsi mreana!“ 

Audind acestea împăratul, "-aii dis babei ma! cu blindeţe: „Bine, 
mătuşică ! Da pute dumiata cunoasce mreana ăceea ?“ 

„Oră pute“, răspunse baba. 
„Apor bine!* dise împăratul; „eu am lîngă peseuină un foişor de 

pesce ; îndată ori poronci hargaţilor şi păscarmului să prindă tot pescele 
din pescuină cu năvoadele şi să/l sloboadă în foişor; dumiata însă să 
stai numai, de față şi să tot Ial sama, doară îl pute cunoasce mreana!“ 

Pe loc aii şi dat împăratul poroncă la hargaţi şi la păscarii ca să 
prindă tot pescele din pescuină și să'1 dee drumul tot pe rînd, unul cîte 

unul, în foişor, ea doară ar pute baba cunoasce mreana cea năzdrăvană, 

albă codalbă. Cum s'au poroncit, așă s'au şi făcut. În diăa cea dintiră 

ai prins toată diăa tot la pegce, şi n'ai putut dă de mreană. Aşă şi a 

doauăa, di nu se ivi ea pînă eam cătră apusul soarelui, cînd au căpuit'o 
și pe dînsa aproape de coada pescuinel, unde se află ea ascunsă în mil, 

şi de unde abiă au putut'o er scoate. Cum numai au prins'0, au puso 
întrun vas curat şi au dus'o cu mare bucurie la curtea împăratului. Aici 

ai poroneit împăratul îndată unei Tigănci, care eră bucătăreasă, să cină- 

tuească foarte bine şi curat mreana aceea, s'o fiearbă tare cu luare a 
minte, ca nu cumvă să dee ?n foc, sai să se greşască ca să guste să, 

vadă cum îi borșul cel de mreană, sau să se uite și să îmble cu lingura 

ceea ce va mestecă borşul, şi pin alte oale! 

Țiganca Sau apucat că va face acestea toate. Împăratul ra și”! dă 

mreana și mai înaspresce încă odată poronea, ca nu cumvă să guste 

borşul acela! După ce-au luat Tiganca mreana și au curățito bine, ai 

pus'o la foc să ftearbă. Dară, cînd acuma la urmă, se uită ea și gustă, 

pe lîngă alte bucate, și din borşul rest de mreană, și cum au gustat, aii 
şi purces îngreunată. | 

La timpul mesei ai adus bucătăreasa mreana fleartă la masă și 

ai pus'o înnăintea împărătesei, cu alte bucate alese. Împărăteasa au ospătat
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cu gust foarte mare mreana aceea, încît n'au rămas nimică, decît oseroa- rele. Aceste oscloare poronci împăratul p&scariului de 'Ţigan să le ducă și să le pură pe acel loc, de unde au fost prins er mreana, loc pe care'] ÎînsEmnaseră mai înnăinte, 
- Tiganul însă, precum îi Tiganul, al doile luda, n'au împlinit po- roncă, Ci dupăce sau cam depărtat de curte, au aruncat oseloarele uner coteici, carea'l urmă, ca să le mănânce, și așă să se. întoarcă el mal de- grabă a, casă. Cotercuţa, cum numai ai mâncat oscloarele, ai și purces pe loc îngreunată. Eată, lucru minunat, acii trer de-odată îngreunate din mreana aceasta, adecă împărăteasa, Tiganca şi cotercuța ! Cînd după noauă luni, eată că născură, tustrele cîte un ficror. Aceștia eră foarte- frumoşi, tustrex "năzdrăvanr şi cu părul de aur, şi cresceă ca din apă. Cât ar fi crescut alții înt'un an, er crescea într'o sîngură di. Pentru frumuseaţa lor au luat împăratul Și pe ceralalți dor la curte ; dară, pentrucă eră toţi unul ca unul, s'au amestecat între olaltă, încît nu se mal puteă deosebi, care a] împărătesei, care”! al Tigănci! și care” al cotelreir.; căeyx toți aveă, asemeni însuşietăți. Acuma căută împăratul în- deșert să deosebească şi Să'ŞI cunoască fielorul ! Creseînd ex împreună, avea to acelaş felră de haine, acelaş felră de arme și acelaş felră de sciinți şi de însușietăți. EI îmblă împreună la vitejir şi eră pe acel timp tustrei vornici totuna de vestiți. Săbiile lor avea această însușietate: că ori cătră cine ar f amerințat cu dînsele, îndată şi stă nemișcat pe loc. Așă Ieșiă er adese numay tustrei împrotiva unei oști dușmane, şi cum amerință numar cu săbiile, pe loc stă Şi oștile neclintite pînăce venră er la dînsele şi le dumică toate, ca cum dumici nisce curechră. Întiacest chip ar fi putut trăi împăratul fără niero grijă și neatins de nime ; dară un cuget tot nu dă pace şi nu'l lăsă în linisce. E] adecă totuna cugetă la aceea: ce va fi după moartea sa? Ce vor face aceşti fre voinici, cari! se rubia acuma ca fraţii? Cum or împărăți er la olaltă, şi de n'or voi să împ&rățească împreună, cum or împărți er împărăţiea între sine, şi ori de-ar fi bine, ea din una să facă er trer? Şi orr de n'or purtă er apor răsboare unul asupra altuia ? Cite Şi mal multe de acestea cugetă împăratul, şi aceste cugete îl tot rodei la inimă. Ce să facă el acuma ? "Și-au adus a minte de baba aceca, ce l-au sfătuit. să prindă myeana, şi poronti s'o chreme îndată la  dînsul. Dupăce au venit baba, ai întrebat'o împăratul, cum ar pute el cunoasce pe ficlorul său din ceralalți dor $ 

| 
| Baba” dise: „ Ţi-oni spune şi aceasta, luminate împărate ! a să rar sama bine la toate lucrurile din lume şi vea că toate se prifae Şi se schimbă cu timpul, dară deprăcr niecxodată ! Tot trebue să, rămînă măcar ceşcevă din firea cea mar dinnăinte! Aşă. Şi cu aceşti trei vornier frați !
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Ex, la chip drepteă's unul ca unul, dar” la fire tot se deosebesc încitvă, 
unul de altu!! Firul împărătesex este mar sumeț și mai darnie, și îmblă 
totdeauna înnăinte ; al Tigăncir este ma! limbut şi ma! hăpsîn, și merge 
totdeauna după al împărăteser; al cotercir este ma! plecat şi mai gudu- 
rătorră, la întrare în curte și la reșire îl totdeauna cel din urmă. Pe 
aceste semne, şi mar ales pe îmbletul lor unul după altul. în cunoasce 
măriea ta, îndată pe ficrorul măriix tale!“ 

Împăratul mulțămi babei foarte, îi dărui mar multe lucruri scumpe 
Şl-apot îl dădu drumul. După aceea 'şi-aui propus ca să omoară pe ficlo- 
rul Tigăncir și al coteicir. Dar” cum să facă el aceasta, că se temeă de 
dînşir, pentrucă er ţineă la un loc şi stă foarte tare unul pentru altul! 
Cugetînd mult, -au plesnit prin -minte ca să aducă pe-ascuns mulți ostaşi 
în curte și să'1 dosească undevă în tindă, şi să li dee poroncă ca, după- 
ce-a Teşi afară, după ospăţul de-amieadădi, unul din aceşti trei voinici, 
celor dor ce vor urmă în răstimpuri după cel dintîru să li tare capetele 
cum s'or ar&tă la uşă! Cum au cugetat. aşă au şi făcut. La amreadădi 
ai ospătat cu toții împreună tot în șăgr şi poroganil. Cînd s'au sculat 
de la masă, vomicii n'aă zăbăvit mult şi aă început tot unul cîte unul 
să leasă din curte şi să meargă în vornicil. Dupăce s'au dus ficrorul îm- 
păratului, dă să treacă pragul şi ficrorul Ţigăncir; atunci ostașii, ascunși 

de după ușă sar şi! tată capul. Nu tărgiu după aceasta dă să treacă 

pragul și ficrorul cotercuţii, da” ostașii în hărșnesc și acestuia capul! 

Fierorul împăratului asteaptă să vită soţii săt, şi nu vin; aşteaptă 
să vilă, şi nu sosese. Nu sciă ce se însemne aceasta! Se întoarce înapol 
să vadă de ce nu'l ma! ajung fraţii săr. şi cînd au sosit la prag, numa! 

ce'i vede descăpăținați dăcînd jos şi plini de sînge. Cum au zărit el. 
această grozăvie, aă și priceput de unde. vine aceasta, şi ai mers îndată 

la tată-său şi "l-au întrebat că de ce-au făcut el una ca aceasta? De ce 
"I-au omorit el fraţii ? 

Împăratul ai început să spură toate planurile şi cugetele sale, cari 

nw'] lăsă niciodată să doarmă în pace. Dară ficrorul "au răspuns întri- 
stat, că; er n'a avut nicrodată de cuget să strice împărăţiea şi să facă 

din una trei, ci că voră să traească frățesce împreună, volnicind ca şi 

pînă acum. „Deci“, dise el mar departe, „pentrucă 'mir-ar omorât frățiorii, 

să, scil că şi eu n'oti rămîne ma! mult a casă, ci m'oră duce încotro m'or 
îndreptă ochit! 

Mai înnăinte însă de a purcede, au făcut ficrorul un ocol bun şi tare 

şi bine "ngrădit şi au închis întrînsul dor bivoli. şi-apol au dis tătîni- 

său: „Vedi bivolii aceștia în ocol? Să nu li dar mai degrabă drunoul de 

aici decît pînăce nu s'or bate de moarte! Atunci numat să li dar drumul !“ 

După aceea ai întrat în casă să'şi Iale diua bună și de la marcă-sa şi
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făcînd cruce cu sabiea în mijlocul grindir, au dis: „Lată și marcă! Cînd a curge singe din crucea aceasta, să sciți că atuncia am murit eu! - Isprăvind acestea, sau pornit Și 8'au cam mal dus. | Lumea largă eră acuma băteliseea vitejiilor lui. Unde numar se în- tălmă cu alt vornic, sai cu nisce oști dușmane, îndată scotea sabiea, făcea un sămn cu ea spre dînșii, şi toți încremeniă. El atuner venă şi Ji tără numar capetele. Așă au dumicat el multe oști și au învins mulți viteji. Dară odată se întîmplase de se întălni cu o oaste numeroasă toc- mal când ardeă soarele mar tare. Pe această arşiță mare au dumicat el toată oastea și s'aii trudit foarte tare, cît curgeă sudoarea şiroale de pe dînsul. Acuma, nu sciă ce să facă de atîta năduh. Dară uitându-se într'o parte, ai vădut în apropiare un lac şi "-aă părut toarte bine că s'a pute r&cori într'însul. Merse dară la e] şi Sai desbrăcat, şi puindu'şi sabiea lîngă harne, s'au băgat în apă. Aice au început a înnotă, a se sptlă și a se jucă în apă și au uitat să tot vadă de harme și de arme. Scăldîndu-se așă şi nebăgînd de samă, eata că vine un om și schimbă sabiea, punîndu'w alta asemenea în loe. Dupăce-au Yeșit Petrea Fe. frumos, — căci așă se chlemă acest voinic, — din apă, n'au mal băgat sama, ori de sabiea sa sau ba, ei numal Sai îmbrăcat Şi ai purces mai departe. 
Mergînd Petrea Petfrumos ami cît au mers, eată că vede o oaste înnăintea sa că se apropiă nespus de rute. EI Scoate sabiea ca totdeauna şi începe a face s&mn, însă înzădar! Oastea se apropiă tot din ce în ce mail tare. El s'au mirat numai, ce să fie aceasta, ŞI'ŞI căutâ sabiea, și vEdindu-o că nu a sa, au înghrețat numay Şi aă dis: „Actor pace și de mine!“ 

Rămas așă fără de nicrun ajutoriă şi fără nădejde de scăpare, s'au descălicat şi au aşteptat moartea ca un voinic. Sosind oastea la dânsul, "la încunjurat şi "mi "lau dumieat tot bucățele și după aceea "l-au tăcut gramadă şi au lăsato acolo spre mînearea corbilor. Calul lur însă "l-au luat căpitanul oştil și au purces mar departe în treaba sa cu oastea. Cum numa! au fost bucăţit Petrea, Făt-frumos, au și început bivolir a casă în ocol a se bate straşnie și a răcni, încât socotray că piere lumea! Și din crucea cea, din grindă încă au început a, picură singe. Vădînd împăratul semnele acestea, au dat îndatamare drumul la bivol din ocol. Cum au scăpat aceştia, au ținut tot o fugă pînă la, grămada aceea făcută din carnea lux Petrea Făt-frumos. Din sîngele acela ce-au picurat din grindă, aă cunoscut împăratul și împărăteasa, că acuma trebue să f murit firul lor, Petrea Fet-frumos. 
Ă Dupăce-au ajuns bivolit la stăpînul lor, Și v&dîndu'l bucățele, au inceput a mugi întrun felră jalnie pe lîngă Srămăjoara de carne și a
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tot toemi bucăţică lîngă bucăţică, potrivindu-le toate cari unde-aii fost. 

Pe urmă se dădură bivolir al linge și a'l linge, pînăce s'aii făcut trupul 

eară cum ai fost. numar că” lipsră safietul. Acuma "și-au pus amîndor 
nările la gura mortului, au suflat odată aşă de tare, încît au sărit 

stăpînul lor drept în picroare şi au dis: -„Of! var! că tare am max 
fost adormit !* - - | j 

Dară bivolir M-ai răspuns: „Hei! voinice! ba ar fi dormit de veci, 

de n'am fi- venit noi aice și de nu te-am fi învieat!“ N 

Audind Petrea F&t- frumos aceasta, "I-au sărutat de bucurie pe coarne 

şi pe bot, şi M-au lăsat să meargă încotrd or vre. De aice Petrea Făt- 

frumos tot nu s'au întors îndărăpt a casă, ci aii mers ma! departe pin 
lume. Călătorind așă, ajunse într'o di, de cătră sară, într'o cetate, şi 

fiindcă eră foarte trudit şi ostenit. n'aăi întrat în lăuntru, ci au abătut 

la o căsuță micuță în marginea cetății şi au strigat de-afară: „A casă's 
oamenii !“ 

Eată că ese o bieată babă bătrină afară şi” dice: „A casă! Pof- 
tim în casă! | 

Atunci ei o ati întrebat?o mai departe: „Matugică! nu mă primi 

peste noapte să mîn aice 2% 
„Ba da, bucuroasă, fătul mieu!:“ î răspunse baba, „numai la mine 

e cam strimpt în căsuță, și pe dumiata te văd de pe de-asupra că esci 
cevă mare şi fruntaş, şi poate nu “ţi-a place să mir aice!“ 

Petrea, Fât-trumos însă îl dise: „Cum a fi. mătuşică, așă oră primi 

cu mulțămită, că's tare trudit și m'aş hodini oleacă,.“ 
„Apo bine!“ îr dise baba; „poftim dară mai aproape!“ 

Dupăce-aii ma! șădut Petrea Făt-frumos cevă în casă, au cerut 

de la babă să'1 dee puţină apă să'șI ude sufletul! Baba însă au oftat şi 

au dis: „N'am fătu-nileu, apă!“ 
Petrea Făt-frumos socotră de-odată că poate de aceea. nu”! dă baba 

apă, pentrucă”y slabă și nu poate să aducă apă din fintînă, și o întrebâ;: 

„Da de ce n'ar apă, mătuşică, poate nu's fîntîni pe-aice pe aproape : ? 

Dă mi numar cofa şi'mi spune unde sînt, e'oru aduce eu!“ 

__ Augind baba aceasta, îi s'au făcut numar jale și "I-aă dis cu du- 
rere: „Nu's, dragu-mieă, pe-aici nici fîntîni, nici rîuri, decît numar un 

lac, Xa acolo de-o parte de cetate! Într'acest lac însă vizunesce un Bă- 

laur cu doatăsprece capete. Acestura trebue să” dee fie-care, din sîngele 

său, cîte un băleat, sau copilă, în toată dia; şi dupăce se satură, se 

trage în lăuntru, şi numar atunce! putem luă apă. Mie 'mi sai gătit apa, 

si n'am acii ce să fac pînă mîne. Nol toți cetățenii am dat Bălaurului 

câte” un copil, de am tot luat apă, şi acuma. pe mîne, au venit rîndul şi 

la împăratul. Acesta are numa! o sîngurică fată la sufletul săii, şi w'are 

.
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ce face; mîne trebue s% dee şi el, că Bălaurul nu primesce pe nime în locul altura. Şi de aceea îi așă de mare jale şi la curte şi în toată ce- tatea, cît nu se aud pretutindine decît vârete şi bocete 1% 
Înţglegînd Petrea Fet-trumos cum stă treaba, n'au dis nimică mar mult, ci au poftit numar să se hodinească puţin. A doaua di s'au sculat Petrea Făt-frumos, au mulțămit babei frumos pentru mas, şi au rugat'o să'l ma! primească, şi 'n altă. noapte, spuindu'r că acuma merge să vadă şi el lacul acela şi cînd 'șl-a aduce împăratul fata s*o dee Bălaurului. „Bine, f&tu-mreu |“ dise baba, ; „te oru primi bucuroasă, poftim numar!: Volmieul sai luat Și Sau dus la lac. Cum au ajuns acolo, au aflat o mulține de oameni stând măhniți pe aproape Şi aşteptînd pînăce 'ŞL-a aduce împăratul fata. ca, Să'ŞI poată luă apă. Eată că după scurt timp sosesce și fata împăratului, pe care o aducei un Tigan cu rădvanul, fiindcă părinţii n'au putut'o petrece de plins şi de jale, şi făcînd o ro- titură cn rădvanul pe lîngă lac, unde Yeștă totdeauna Bălaurul, au stătut să se scoboară fata dintr'ânsul, Cum s'au scoborit ea, rădvanul se dete într'o parte, căcr eroara aveă încă frică să nu] apuce Bălaurul şi pe dîusul, și breata fată rEmase sîngură sîngurică lîngă lac şi începu a plînge cu jale Şi cu amar. pentrucă toemar cînd îl eră may drag de trăit în lume, atuncea treburi să moară ! . Vedîndu-o. Petrea Făt-frumos scoţind suspinuri tot de la inimă de-a. fund, s'au apropieat de sărmana fată, și "I-au dis: „Nu plînge, draga mea, că nu “ţia f nimică! Mar bine caută'mi oleacă m cap, şi cînd îr vede că se tulbură apa şi că Bălaurul ÎŞI scoate capetele, atuner să m& scoli să uu rhă mănînce cumvă și pe mine! 

Vorbind el așă cu dînsa, vede un inel mîndru şi frumos de aur pe deget și-o roagă să "i”] dee lux inelul, că ar fi păcat să'l înghită Bălaurul dimpreună cu dînsa. Ea 'i'] dete bucuroasă şi se puse apoI să'1 caute în cap. Petrea Făt-frumos se culcase în brațele er pe poale. Căutîndu'r fata împăratului în cap, au adormit Petrea F&t frumos pe bruţele er la soare. Atunci fata "I-au upt pe nesîmţite trer peri de aur din cap, fiindcă părul lur eră tot de aur, socotind și ea: „Măcar atâta să am și eu cu mine de la acest vornie atit de chipeș și de frumosi şi Y-aă învălit într'o năframă și "Tai băgat în sîn. Mar căutîndu'! ea în cap, eată că vede apa migcîndu-se. Atunci aă încremenit de frică şi aă început numar 4 plînge, necutedînd să stîrnească, pe voinic, carele dormră atât de dulce! Și cum plingeă ea. au picat o lacrimă pe faţa lur Petrea Făt-frumos. EI atuncea îndată au sărit “drept în picloare, pentrucă “l-ai fost fript Iacrima, atita de fierbinte era ea, și au suduit”o dicîndu'r: „Fată rea ce esci! da ce 'pr-am făcut eu ție de mar fript aşă de cumplit 2%
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După aceea au scos Iute sabiea din teacă și au păşit cătră lac. 
Aice își scosese ami Bălaurul un cap ca să'şi rare decrueala; dară vor- 

nicul face harsel cu sabiea şi'I tară capul. Atuncra Bălaurul, mînios, scoate 

alt capăt şi'l întinde repede cătră voinic să'l apuce; dar el harsci şi pe 

acesta, și tot aşă, pînăce le-aii tăreat pe toate doaiăsprece. Pe urmă ai 
prins uite pe Bălaur de "l-au scos din apă afară ca să nu se cutunde şi 

să se încrunte toată apa cu sînge. | 
În vremea aceasta stă fata împăratului aproape de vomic şi tre- 

mură numai că nu sciă ce sa alege pînă în sfîrşit. Cind însă ati vEdut 

pe Bălaur dumicat și pe dînsa scăpată de la moarte, n'o mar prindeă. 

minţile ce să înceapă și ce să facă de-atita bucurie și de-atita dragoste 
pentru acest voinic neînvins, şi cum să! răsplătească ea, pentru un bine 

atita de mare! Plîngeă, sărmana, uimită de bucurie! 'Ţiganul însă stă 

departe pe rădvan şi privră la cîte se petreceă înnăintea sa. Cînd au 
vădut el pe Bălaur tăeat şi scos la mal, unde nu începi a se bucură și 

a se cocoroşă pe rădvan, fiindcă atuncra cîud ai purces el de a casă, 
au fost dis împăratul: „Măr 'Tigane! să scil că cine "mi-a scoate fata, 

de la Bălaur, după acela am s'o mărit şi am săi dau încă şi împărățiea 
toată! ” 

Dupăce-aii scos Petrea F&t frumos Bălaurul afară din lac, au luat. 

cuțitul din teacă şi "-aă tăteat întiră vîrvul limbilor, apo! "l-au jupit tot 
frumuşel şi W-au strîns pielea gramaqă. Pielea lui eră aşă de mare cît: 

o căpiță şi aşă de greă cît nime nu eră în stare s'o rădice de la pă- 
mînt. Petrea Făt-frumos însă aii luat'o cu degetul cel mic şi au pus'o la, 

rădvan dinapor dicînd în audul tuturora: „Cine-a rădică această piele de 
aice cu degetul cel mic al mînir drepte şi o va duce pe alt loc, acela. 

să se însoare cu fata împăratului 14 
Fata împăratului însă începi al cuprinde şi al rugă să meargă 

numaidecît cu dînsa la curte, căci eată ce-au dis împăratul, că cine m'a. 

scăpă din gura Bălaurului, după acela m'a mărită și %-a dă şi împărățiea 

toată, şi de nu! merge dumiata cu mine, are să mă dee nenea, cu bună 

samă, după acest Tigan pogăn! 

Cu toată stăruința, fetei, Petrea Făt-frumos n'aui vrut nicrdecît să. 

meargă cu dînsa, ci s'au dus earăș la baba a casă. 
'Figanul acum, plin de bucurie că nu voi vomicul să meaigă cu 

fata împăratului a casă, s'au scoborît de pe rădvan şi ati tăteat rădăcina 

limbilor de la capetele Bălaurului, şi le-aă pus în cureă, apoi dise fetei 

împăratului să se sură în rădvan. Încă nicr nu se aştdase fata bine în 

rădvan, și 'Ţiganul ai și început a poeni din harapnic și a mină cail, 

cît putea mai Iute. EI socotriă în sine că va dice împăratului. că el a 

fost acela care "I-ai scos fata de la Bălaur și care au ucis Bălaurul şi
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că "ra dă spre sămn rădăcinile de la limbile Bălaurulur şi prelea lui de dinapota rădvanului. Nier n'au ajuns 'Ţiganul bine a casă, și au început a strigă de departe pe împăratul şi împerăteasa, să leasă să! deschidă, porțile, pentrucă el ai omorît Bălaurul şi I-aduce fata teafără înapoi! Împăratul și împărăteasa, plini de bucurie că lr-au scăpat fetiţa de la moarte, aă sărit de lr-au deschis porţile şi "I-au primit cu braţele de- schise şi pe fată și pe Tigan. Împăratul poronci îndată ca să se gătească de nuntă, că el voră să'șI împlinească cuvîntul dat mal înnăinte. Pe Tigan însă "l-au luat vro câţiva, hargați să'l grijască şi să îmbrace în harne împărătesc... Fircă-sa însă plîngeă de se sfermă, tot dicînd : „Tată şi mamă! mE rog numi îngropaţi dilele. ce 'mi le-au dăruit Dumnedei! că nu”! 'Ţiganul acela carele m'ai scos de la moarte, ci altul, un vornic foarte chipeș și frumos !« | NE Dară Tiganul respundeă câ nu' adevărat, că tata numar de aceea spune așă, pentrucă nu place a merge după dînsul, şi că numai el este acela care ai scăpat fata și care ai omorit pe Bălaur, şi spre dovadă că el este acela, dise mar pe urmă :. „Bată aice chiar rădăcinile limbilor. pe cari le-am tăreat eu cu mîna mea și le-am scos toemar din gâtul Bă- laurulur !« 

Înzădar se înprotiviă fata dicînd : „Dacă este el mîntuitoriul micu, apol să arete vîrvul limbilor, căey vîrvul lor este sămnul ce] adevărat că au ucis cinevă o fteară, ear nu rădăcina lor |* Tiganul însă î aruncâ îndată dicînd: „Her! Eu n'am vrut să tara vîrvul limbilor, pentrucă ele'ş subțiri şi nu înseamnă, nimică ; eu am tăreat rădăcinile lor, pentrucă”s mar afund și mar cărnoase și dau aşadară o dovadă mar mare și mai puternică !& 
Fata tot stărură, pe lîngă. împăratul şi împărăteasa cu plînsete şi Cu rugi ca să nu”! creadă Tiganului, că el_ voesce numai să”! înșele, ca doară 'S'ar mărită ea după dînsul. , 

| Audind împăratul rugile și bocetele feter, începi dintru întîră a cam trage la îndoeală laudele Tiganuluy, dar mal. pe urmă vă&dînd că, Tiganul vorbesce cu atîta, încredere şi tărie, 'ș-au luat altfelra pe samă, şi soco- ixă că tată-sa numar de aceea spune pe alt vormie şi se leapădă de Tigan, pentrucă Tiganul î urât Şi p6găn şi nur place să se mărite după dînsul. De aceea şi dădi îndată poroncă ca să se facă pregătiri de nuntă, și adause, că de sară va fi şi logodna! 
Fata împăratului tot plîngeă și plîngeă, cât nu'și află loc, şi mergeă ba la malcă-sa, ba la tată-său şi li arătă acer trer peri de aur, cari îx luase ea din capul vornicului, cînd "au Cătat în cap; dară degeaba li Spuneă ea toate cum au fost şi că vornicul acela are păr de aur, şi că'y foarte mîndra Și viteaz, şi că “l-au rugat să viră cu dînsa ia curte, dară
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au vrut; degeaba întrebuință ea toate mijloacele să'și încredințede pă- 
rinții, că nu Tiganul îi este mîntuitoriul vieţii, căcr împăratul au rămas 

lipeă la cuvîntul său, că după acela a dă fata, care '%-a aduce-o vie a 
casă, și poronei ca chiar de sară să se şi înceapă nunta. 

| Cînd sara, unde nu șădeă Tiganul coleă volos şi cuculeat pe tre! 

perini în capul mesei lîngă fata împăratului, și de bucurie și fudulie nici 

nu căută la nime. Eară fata, vădînd pe cioara de Ţigan lîngă sine, nu se 
puteă, opri de-a tot suspină şi-a plînge cu amar. 

În toată cetatea încă s'au fost lățit vestea că împăratul face nuntă 
cu fată-sa și că o mărită după Tigan. Toţi cetățenii dară se gătiră să 

aducă, după obiceră, qîie cevă colaci la nuntă, pînă chrav şi breata babă, 

la carea se întorsese earăş Petrea Făt-frumos, dupăce-au fost omorît Bă- 

laurul şi ai scăpat fata împăratului de la moarte. Baba aceea eră foarte 

săracă, încât. n'avea ce să ducă alta colaci, decît numai nisce alune, car! 
le arătă, şi lui Petrea Făt-frumos, întrebînduw'l, ori de-ar fi cu cale să 

ducă ea astfelni de colaci împăratului? EL "-au răspuns, că aceşti colaci 
îs foarte buni, şi încă "'-au dat şi el trei peri de aur din cap şi acele 

vîrvuri de limbi şi inelul feter împăratului, ca să le pură pintre alune, 

şi să le ducă aşă colaci; dară să nu se afle să ie dee altura, ci să le 
pută numardecît în capul mesei dinnăintea mireser. 

Baba sau luat şi s'au dus. 

La împăratul jucă o parte din nuntaşi atară, eară alta stă încă la masă 

şi beă. Mireasa în capul mesei plingeă de se sfărmă, eară mirele șădeă, 
pe perin! cuculeat, fudul şi îngînfat. Cum şădei ex la masă, eată că so- 

sesce şi baba cu colacir săi. Dă să se bage în easă unde eră mireasa 

şi mirele la masă ca să dee colacii în mîna miresei, dară nu poate păşi 
nicidecît înnăinte, pentrucă fiecare o tot ghiontră şi o împingeă din toate 

părţile, Ia ca pe o babă bătrină şi săracă. EI cugetă, da ori ce se mal 

vîră şi elonțata aceasta pintre nisce oaspeți așă de aleşi? Nu poate ca 

rămînă ia acolo afară pintre săraci şi călicr? Dar breata babă s'au pus 

pe brînci şi pintre picroarele oaspeţilor, caleată și buşită din toate păr- 
țile, s'au vîrit ca o cotercuță pe sub masă, pînă "n capul ex, de au dat 

colacii în mîna miresei, şi după aceea sau luat earăş dă dă dă pe sub 

masă şi abră au Yeşit, bueşită de ghionturi şi de buşituri, cu mare greu, 

şi s'au dus oleacă în bucătărie. 
Mireasa însă, cum ai căpătat aceă legătură în mînă, îndată au şi 

căutat să vadă ce'i întrînsa, și eată că dete de inel; mal caută puțin, 

may întoarce alunele încolo şi 'ncoace, şi dă şi peste trei fire de păr de 

aur şi peste vîrvul limbilor de Bălaur. Dar căutînd mireasa așă pintre 

alune, ce vedi numai că sare o perină de sub Tigan, apoi și-a doaua,
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și-a îrela! Tiganul se năcăjesce să le țilă sub diînsul, dară ele tot fîștra. una după alta de sub; dînsul, și pe urmă au rămas bietul mire pe laxţa, goală! 
Cum at aflat mireasa acele semne, chiemâ îndatamare pe tată-său și pe mamă-sa și li arătâ inelul ce?i "l-au fost luat Petrea Fe&t-frumos și cel îrei per de aur şi vîrvul limbilor, dicînd: „Eată, tată şi mamă! Acuma am căpătat eu colacr de la acela care m'au scos pe mine!“ Şi scoțînd năframa din sîn, li artă Și ace trei peri de aur, cari îi luase | ea cînd "M-ati .căutat în cap, șl-apor dise: „Nu's și aceștia tot păr de pe acelaș cap ?% 

Vedînd aceasta împăratul și împărăteasa, ai poroncit să caute în- datamare pe acela, care au adus aceşti colaci; și cercetînd, aă aflat pe bieata babă în bucătărie vorbind cu hargatele. Pe loc au și dus'o înnă- intea împăratului şi a îrpărătesel, Aceştia au întrebat'o, de unde aă adus ea acel colaci? Breata babă l-au povestit toate după cum au sciut, din capăt și pînăn capăt, cum ai venit un vornic la dînsa, şi cum s'au “dus el a doaa di să vadă petrecaniea feter împăratului, şi cum aă venit, după aceea earăş la diusa, şi cum și cu ce poroncă au trimes'o el astădi să aducă acești colacy, şi numai cur să'r dee în mînă. „Da unde" acel vornic ?% o întrebâ împăratul. „La mine a casă 14 răspunse baba. 
Îndată au poroncit împăratul, să pură patru car la rădvanul cel mai frumos și, să meargă la baba după acel vormie şi să'l aducă numar- decît Ja curte în cea mar mare paradă. Dar” bietul Tigan schimbă acuma, numai la feţe, cînd se făcea galbăn, cînd vînăt, cînd roșu negru; nu sciă Sărmanul, orr de may trăesce, ori de e mort ! Nu s'au trăgănat tare mult şi sosi şi Petrea Fet-frumos cu alară mare. Cum "l-ai zărit fata că se scoboare din rădvan, v-au şi sărit înnă- inte şi "l-au cuprins strigînd în Sura mare: „Acesta”y, nene! acesta”, mamă ! carele m'au scos pe mine! Jan utați-vă numar la părul lux și” asemănați cu acel peri cer am eă! Veţi vede orr de nu sînt totuna! Vădînd împăratul aceasta, aii poroncit ca să închidă, îndată pe Tigan undevă pînăce se va sărbă nunta, şi abilă atunera să'] judece aspru. Dară Petrea F&t-frumos au dis: „Luminate împărate! Eu las pe Tigan Bă se însoare cu firea, măriii tale, măcarcă cti sînt acela carele au ucis Bălaurul şi 'P-au scăpat fata, numay de-a rădică el cu degetul cel mie „Pplealea Bălaurulur de cum am puso eă dinapora rădvanului si-a pune-o pe alt loc, ra acolo jos! Că, asă am dis atunera cînd am pus'o dinapora rădvanului, că cine a luă cu degetul cel mie pielea aceea de Bălaur și 0 va pune jos, acela să se mărite cu fata măriir tale! Şi așă dic si acuma ! 

Ra
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Împăratul s'au primit de aceasta, însă cam nevrînd, şi ai chremat pe 
Tigan și "I-au dis: „De vrei să r&mir tot mire, să tar cu degetul cel mie 
pielea Bălaurului de dinapora rădvanulur şi So pur Ia acolo jos!“ 

Bietul Ţigan n'au putut'o luă nici cu amîndoaut mînile, necum cu 
degetul cel mic! Vădindu'l Petrea Făt-frumos pe 'Țigan că numar se mo- 
coşesce înzădar, "I-au dis să se ferească ?'ntr'o parte și, luînd ei pielea, 
cu degetul cel mic, au puso cu uşurinţă pe locul argtat. Toţi oaspeţii 
începură a se miră de una ca aceasta și a lăudă virtutea lui Petrea Făt. - 
frumos. Ear împăratul au poroncit acuma să aducă calul cel mar sireap 
din toată hergheliea lui, să facă o ştară de mătasă şi să lege pe Tigan 
de coada calului, şi să încunjure cu dînsul de trer ori cetatea. După po- 
ronea împăratului s'au fâcut toate; dară n'au încunjurat cetatea niciodată 
de tot, și din Tigan nu s'au ales nimică. 

După acestea toate au făcut împăratul, precum se cuvine, o 
nuntă strălucită cu Petrea Făt-frumos şi cu filă-sa, şi I-aa dat toată îm- 
părăţiea ca destie. Si 

Aice au trăit tinerir pururea în bine cu pace şi îndestulare, și cred 
că trăese încă și astădi pentrucă n'am înțeles să fi murit. 

  SI - 

Petrea Piperiul, Voinicul Florilor și 
Ciuda Lumii. 

Poveste, poveste! Eră un împărat ȘI-o împ&răteasă şi aveă trel fete, 
una ea una de mari. Odată au vrut împăratul să li facă o petrecere cevă 
Și au dat de scire pin toată împărăţiea ca să se stiîngă toţi cer mar. 
mai şi mal de frunte:la dînsul. spunîndu-li şi scopul că vre să facă un 
joe pentru fircele sale. 

De aceasta prinseră de veste şi Smeil. 
Așadară. adunîndu-se toți fruntașii din toate părțile, ai și făcut 

împăratul un bal foarte mare și vestit, Petrecînd toată strînsura în veselie 
cu Joe şi cu băuturi, cu șăgI şi cu rîsurt, dinnăintea curţii, unde priviă o 
mulțime de oameni pimprejur, eată că se repediră trer Smer. frați, pintre 
popor și răpiră acele trei fete ale împăratului. Frumuseaţa lor cea mare 
ai tras pe Smel la dînsele! Cel mar mare frate dintre Smel au luat fata, 
cea mai mare; cel mijlociu pe cea -mijlocie și cel mar tînăr pe cea mar 
tînără, şi au sburat cu dînsele. 'Toată strînsura, cît eră ea de voloasă, 
si de veselă, s'au prifăcut îndată într'o strînsură de bocete și văiete; 

toți eră scîrbiţi, toţi plingeă, toți se văreră. Dară ce folos! Toate acestea, 

9
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aii fost înzădar! Mulțimea de oameni s'a înprăscicat, fiecare dincotro 
au venit; tot așă făcură şi cer poftiți. Împăratul și împărăteasa au rămas 
acuma sînguri sîngurei şi tot plingea și se văretă. Într'atita -se măhnise 
împăratul, încât, după un timp scurt, au şi murit și au rămas breata îm- 
părăteasă numai sîngură, vădană. 

Trăind împărăteasa așă timp mai îndelungat, au fost sărăcit cu totul, încît ajunsese sărmana, dintatitea slugi şi atîţia, podani, Să șI mă- fure sîngură casa, și sîngură _trebură Să'ȘI facă. şi celealalte lucruri tre- buincioase.  Măturînd ea înti'o demineață sîngură casa, au aflat un fir de piperni jos. Ea "l-ai rădieat și "l-aă pus pe masă. Dară el nau vrut să şadă acolo, ci au sărit jos. Ea “l-au luat şi “l-aă pus pe fereastă; el și de-acold au sărit jos. Ea, l-au rădicat și “l-au pus înti'o garată ; dară și de aice au sărit jos. Vedind breata împărăteasă bătrînă, că, de “l-ar pune orlunde, el tot nu stă acold, au socotit în sine: „lan stăr tu, că îe-oru luă ?n gură, că de aici sciu că nur mar pute sări jos!*  Dupăce l-ai luat în gură, n'aă mai sărit nicăirr ; dar? împărăteasa, măturînd așă cu el în gură casa, socotiă în tot chipul, ori ce felxă de piperră să fie acesta. și râmînînd aşă adîneită ?n cugete, sau uitat și-aui înghițit pipe- "Iul acela, cu ştiopitul. Cum 'l-aă înghițit. au şi purces îngreunată, şi au născut an filă, cărura "-au pus numele Petrea Piperkul. 
Dupăce-aii mar crescut puțin, 7l-aă dat împărăteasa, cu toată sără- ciea să, la şcoală. Petrea Piperzul învăţă carte foarte bine şi eră cel mar dintîrii dintre toţi școlerii, măcarcă aceştia, făcea adeseori ris de el petru sărăciea lui. E! străluciă între dînșir nu numai cu sciința, ci şi cu vite- Jiea, și se tăi vomicul cel mar mare de pe timpul acela. Petrea Pi- periul venii sara a casă tot superat pentrucă în școală ÎȘI băteă, şcolerir Joe de dînsul, fiindcă el avea străițele cele mar proaste dintre toți, mă- carcă eră, vedr doamne-te! ficxor de împărăteasă. 
Dintre toțI locuitorir locului acelura unde cră școala, nu bagă nime în samă, că fierorul împărătesei merge în toată sara trist a casă, atară de o babă foarte bătrînă, eare locură lîngă drum și aproape de curtea împărătesel. şi care sciă toate ce are împerăteasa și ce s'au întîmplat. cu dînsa de au ajuns la atîta sărăcie. Vădînd baba într”o di pe bretul băreat că merge trist a casă, "l-au chremat la sine Şi "l-ai întrebat, de ce se duce totdeauna, trist a casă ? Petrea. Piperrul "I-ai spus toată pri- cina. Audind baba aceasta, "I-au dis: „Fătu-mreu!. Tată-tău aa fost un împărat tare vestit și bogat, Şi avea trer fete; pe acestea le-ai furat trei Smel la o petrecere făcu ă de dîusul. Dară malrcă-ta, are trer năfrămi de la surorile tale în ladă; pe acestea se află foarte frumoase flory scrise. Dacă vrer tu să scăpi de sărăcie și de rîsul &colerilor, mergi a casă şi
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cere năframa surori! tale celei mar mari. Mă-ta n'a vre să “ţi-o dee ; 
dară tu te fă bolnav şir spune că ar să mori, dacă nu “9-a dă, năframa 
acceea,! * | 

Petrea Piperiul mulţămi babei pentru sfatul acesta şi se duse a casă 
încă şi mal trist, decît înnăinte. Cum au ajuns a casă, s'au și culcat şi aul 
început a “se văretă. Maică-sa l-au întrebat, ce”y lipsesc ? EI Mau ră 
spuns că tare "ir răă, și de "l-a ţină mult aşă, apoi n'are de unde, şi 
el trebue să moară! „Darăt, dise mar departe cătră matcă-sa, „dacă 
"mi-ai dă năframa surori mele cele ma! mari, ei m'aș însănătoșiă!* 

Maică-sa "-aui tăgăduit aceasta, şi'1 dise: „Ce? Visedr, dragu- myeii ? 
Tu ma! avut niclo soră, “prin urmare nici eă nu pot avă astteliui de 
năframă !“ Maică-sa de aceea îi tăgădură pe surorile lui, pentrucă se 
femeă ca nu cumvă să se ceară după dînsele și să caute a le scăpă din 
mîna, Smeilor, și așă, să'şi preardă și el vieaţa, şi ea să rămîră fără de 
nieclun sprijin la bătrîneţele sale şi fără de nicio mîngărare. 

El însă au început a se întinde ȘI-a strigă cît putea, să nu'l lese, 
că nuşee "l-ai apucat de inimă şi că moare îndatamare ! Vădînd malcă-sa 
aceasta, vai spărieat şi au trebuit să'! jurucască năframa, căci se temei 
să nu moară, şi au mers la ladă de au scos năframa şi "axă dat?o. Cum 
numai ati vEdut'o, ai şi început a se mai învotoșă şi a dice, că "i mar 
bine puţin, şi că curînd sa și însănătoşă, încît va pute îmblă carăş la 
seoală. 

Cum aii mers a doaia di la școală, s'au șters îndată pe față cu 
năframa înnăintea gcolerilor. Cum numar ati zărit er aceă frumuseaţă, ai și 
început a se strînge pe lîngă dînsul, încetînd de-a'l mar poreeli, şi'l ru- 
gară să li arete năframa! El l-ai argtat'o. EX însă nu fură mulțămiţi cu 
atita, ci începură a dă care de care mar mulți bani, numar să li dee 
năframa să isvodească florile de pe dinsa; şi aşă au fost strîns el hăt 
mulți bani. Sara sau pornit cu dînșir a casă. Vădîndu'l baba că acu 

mai vesel, "]-aă chremat earăș la sine și "l-au întrebat, cum îl mar merge ? 
„Bine!“ răspunse băreatul; „căci am strîns vro cîțiva, bani, și .şcolerir 
nu mă rîd mai mult!“ | 

„Vedr, fetu-mrei !“ îi dise baba; „mergi a casă și fă și acuma ca. 
adinioară, doară în căpătă şi năframa surorir. tale cele mijlocii, care 

încă'1 şi mal frumoasă, căci așă numai "ți căştigă bani destu ca să'ţr 
poți cumpără haine şi arme.“ 

Petrea Piperiul *'şi-aă luat saia bună de la babă Și aii mers a casă. 

Cum aii sosit. s'aă făcut earăş, ca mal năinte, bolnav, şi n'aă încetat a 

se văreră şi a amerință cu moartea, pînăce mai căpătat şi năframa su- 
roril sale celei mijlocir. Mergînd acuma și cu aceasta la şcoală, s'au șters 
earăs pe față înnăintea şcolerilor. Aceştia, vădîndu'], Sai strîns toți pe 

g*k



132 

lîngă dînsul. dîndu' fiecare din toate părțile mat mulţi bani, ca să li dee 
și această năframă să isvodească florile de pe ea. Strîngînd Petrea Pi- 
perlul așă bani mulţi, sai dus earăș vesel a casă. Trecînd pe dinnăintea 
căsuței baber, "l-ai chremat şi acuma în lăuntru şi "l-au învăţat ca să 
ceară și nălrama surorii celei mar mici. Cum au sosit Petrea Piperiul 
a casă, sai făcut și mar bolnav decât may înnăinte, cerînd să” dee și 
năframa surori! sale celei mat mici că, e nu "1-a dă-o, apor n'a mar 
ajunge diuia de mîne. Vedîndul marcă-sa pătimind aşă de greu şi tot 
văletîndu-se, îi sai făcut milă de dinsul și "L-au dat şi această năframă. 

Petrea Pipestul s'au însănătoşat îndată şi s'au sculat din pat. A 
doaia di sau dus earăş la şcoală şi s'au şters și cu această năframă 
înnăintea, şcolerilor. Aceştia, cum au vădut'o, M-au dat o gramadă de bani, numar ca să l-o dee să prescrie şi de pe aceasta florile, căci eră mult mai frumoase decît cele de pe năfrămile celoralalte doaui& surori. 

Bucuriea lu Petrea Pipenul că avea acum o sumuşoară bună de bani şi putea SăȘI cumpere şi harme și arme.  Decrdară nic n'a pre- getat mult, ci sau grijit şi de unele Și de altele, şr-apor au venit a casă. Acuma nu Sai mai putut r&bdă între păreţii casei, ci s'au hotărit să scoată numardeeît pe surorile sale din mîna Smeilor. şi au dis cătră maică-sa: „Mamuţă! Eu am să mă due după surori să le scot din mîna Smeilor! Decrdară fă'mi, ca merinde, o turtă frămîntată în lapte din țița dumitale !* Aceasta ani dis'o el de aceea. fiindcă și acuma sugeă încă țiță, măearcă eră peste doauiădecr de anr de bătrîn, pentrucă marcă-sa îl lubră nespus de tare. 

Audind bătrîna ruga fietoruluy Său, m'au vrut nicrdecât săy facă turta aceea, dicîndu: păscultă-mă, fătu-myea! Acuma's toate degeaba! Unde “ţi'1 mar găsi tu surorile? se vede că numar moartea ta te trage să te duci după ele! Mar bine le-aș vede mort a casă, decât să te sciu mort pintre străini pe undevă şi mîncat de corbr. neîngropat!t 
„_Dară toate aceste vorbe fură înzădar, pentrucă el tot ai rămas la „ale sale, şi marcă-sa fi nevoită săy facă aceă turtă de merinde, după cum ai fost cerut'o el. 
A doaia di desdemineaţă 'ŞI-au luat Petrea Pipenul dia bună de la marcă-sa şi ai purces călare la drum, ȘI au mers ami cât ari mers, pînăce-au sosit la moșiea Smeilor acelora. Cum au ajuns la un put acolo, au descălicaţ Şi Sau pus să hodinească oleacă, Atuncia eată că nu peste mult timp au venit o bargată de la o curte de Sm&u să rare apă, şi vEdîndu'l, s'au înspămîntat cu totul, fiindcă pe acele locurr nu se audiă să calce picxor de om pămintean, și s'au apropieat rute de dînsul și "l-au întrebat, -ce caută e] “pe-aici, că de “l-a vedâ Smăul, apor a fi pace de capul lu! El însă "au dis: „Nu te teme, draga mea, că eu n'am frică de dinşir 14
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Cum au venit hargata a casă, au întrebat'o stăpînă-sa, sora cea may 
mare a lui Petrea, Piperul, că unde aii întărdieat ea atîta şi pentru ce? 
Ea atunera "au răspuns că aii vădut un voinic frumos, călare, și “l-ai 

privit cu multă plăcere, întrebîndu'l şi ce caută pe-aici? Audind stăpt- 
nă sa aceasta, au oftat numai și ati dis în sine : „Oare acesta n'a fi cumva 

frate-mieii, căci, după cum am audit ei, marcă-mea au născut un prune, 

pe care "l-au numit Petrea Piperiul? Dară cine să'l aducă pe aice? Poate 
moartea lui!“ Grăind ea aceasta, eată că întră și vornicul acela în curte 

şi dă bună diăa! Soră-sa "-au multămit şi "-au dis: „Cine teai adus 
pe tine pe aceste locuri, unde nu calcă suflet de om pămintean ?* 

Eară el au zîmbit a rîde şi aii scos năframa ei din buzunantă şi 

ati pus'v la gură ca să se ndosească că ride. Dară ea, vădîndu'șr nă- 

frama, au sărit cu fuga la el, de-ai cerut'o s'o vadă, “şi căutîndu-o ma! 
bine, ati cunoscut'o că'l a er şi 'l-au întrebat: „De unde at, vorniee, nă- 

frama aceasta, căci ear a mea!“ 

„Dacă a ta“, răspunse Petrea Piperiul, „apoi şi eu “ţi's fratele tăi!“ 

„De unde?“ dise ea, „căci eu a casă la părinți n'am avut frați 2“ - 
Atuneia ai scos el şi turta cea din sîn și '-ai dat și er să guste 

din ea. Cum au gustat, îndată ai şi cunoscut că! frămîntată cu fiță de-a 

maici sale şi au credut că el “i frate. Acuma tocmai ai cuprinso o 
frică şi o teamă, ca să nu'l prăpădească Smăul, dacă a veni a casă, și 

-aă spus'o aceasta şi lui. Dară el 1-a dis: „Nu te teme, sorioară, ci 

spune'mi numal, ce felră de sămn are el, cînd vine a casă?“ 

Ea "%-au Qis: „El asvirle buzduganul de-o milă de loc de departe 

înnăintea sa, care. vine sbîrnăind, descură poarta şi uşa, ŞI-apoi sare pe 

masă şi de pe masă pe curu!“ 

Abră au sfîrșit soră-sa de spus și numai ce se audi că vine buzdu- 

ganul: pof în poartă și în ușă de le descură, sare pe masă şi de pe 

masă țup pe euu: 
„Vedi, frăţioare!“ dise soră-sa, „acesta! şi s&nin ca să pun bucatele 

pe masă, să se răcească numai bine pînăce-a sosi el!“ 
Dar' Petrea Piperiul nici n'aă luat bine sama, ce "I-ai spus sori- 

oara, ci ai apucat Iute buzduganul de pe cutii și "l-ai asvînlit doaiit 

mile de loc înapor. Vădînd aceasta Sm&ul, s'au îngrozit foarte, nepu- 

tîndwşi tălmăci, ce să fie la curtea sa și ce viuet s'aude acolo, și s'aii 

grăbit să ajungă mai Iute a casă, cugetîndu'şi în sine: „Că doară nu! 

Petrea Piperlul pe aice?* Sosind Smă&ul mînios la curte, ai întrat înfocat 

în lăuntru, şi văgînd aice pe Petrea Pipemul, aii cunoscut într'însul pe 

cumnatu-său şi X-au dis: „Ce ma! faci, cumnate fărtate !“ 

Eară el -aă răspuns: „Bine! Da dumiata cumnate nefărtate ?“ 

“După aceea "l-ai întrebat Smăul: „Cum voesci să ne baţem?“
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Petrea Piperiul “%-aă dis: „ku n'am venit acum la tine ca să mă bat, ci numai să'mi văd pe soră-mea șrapor am să mă duc la Voinicul Florilor ca să'l întreb, de ce-ai răcnit el odată aşă de tare, încît am audit ehrar din pîntecele marcir mele 2% 
Atunci și Sm&ul 'raă r&spuns: nŞi DOI am audit răcnetul acela şi măecareă sintem ma! puternier şi mal volnici decît ceralalți păminteni, tot na cutedăm să ne apropiăm de moşiea lui! Dar' tu. ce socoți să facr 25% Petrea Piperiul “I-ai dis: „Ba eu m'oră duce !4 
„Bine!“ răspunse Smăul; ptearcă și vom. vede ce vornic escl! Dară te rog, dacă” fi cu dînsul, să'mr aduci şi mie vreun sămn de la el, că altfelră nu "r-0xă crede car fost! 
De aceasta s'au prins Petrea Piperiul. 
A" doauia di au purees mar departe. Mergînd aşă pînă cătră amyea- Qădr, au ajuns la curtea suroriy celei mijlocit. Şi aice nu "l-au cunoscut soră-sa pinăce nu 'r-ai vădut năframa, şi pînăce m'au gustat din turta aceea. Și această soră se temei de vieaţa frățîni-său,. dară Petrea, Pi. periul au mîngăreat'o ca să uuY fie frică. Acest Smău eră mar puternic decît cel dintiri. Cînd eră să vină a casă, au asvirlit buzduganul de doauă mile de loc înnăinte, Petrea Piperrul însă "l-au prins și "l-au asviilit îndărăpt de patru mile de loc. 
Cînd ai sosit Smâul a căsă mînios, ai vrut să se bată cu Petrea Piperul, da acesta "I-au spus, că el n'au venit acum pentru bătare, ei numai să'şi vadă sorioara, şi că de aici se -va duce la Voinicul: Florilor ca să'l întrebe. că de ce au răcnit el odată așă de tare, cît ai audit chiar din pîntecele mîni-sale. Atunci "au dis Smeul: „Hei, cumnate'! La grei lucru te duer. Și nor Smeil am audit acel răenet, dară nime din nor w'au cutedat să meargă la el și să] întrebe. Ear tu socoți că”! Străbate pînă la el? Si de şi ajunge pînă acolo, apol să scil că viu nu te"! max întoarce! 

Petrea Pipertul %-au vEspuns că elnu se teme de Vomicul Florilor. “Atuner Smul “I-au dis: „De te bizueser să mergi pînă la dînsul, apol te rog să'mi aduci un sămn de la el, cînd te'- întoarce îndărăpt, ca să mă "ncredinţed şi eu de vorniciea talk 
„Bine!“ îi răspunse Petrea Piperiul. A doaia di au plecat mar de- parte şi cătră sară au ajuns şi la soră-sa cea mar mică. Aice încă numay după năframă și turtă "l-au putut cunoasce ca frate. Grija surorii pentru vieața frățini-său eră aici ȘI mal mare, pentrucă Smăul acesta eră cel mal puternic dintre toţi. Petrea Piperrul. au mîngăreat'o cu aceea, că el Du se feme şi că s'au întălnit Şi cu Smeil celoralalte surori. Cînd eră să viră Smtul a casă, au aruncat buzduzanul de trey mile de loc înnăinte, ear Petrea Piperul "l-au asvârlit de şese mile de
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loc înapor. Şi aice ai chlemat Smăul pe Petrea Pipertul la luptă după- 
ce-ati sosit a casă, dară el "I-ai spus că n'au venit acum pentru luptă, 

ci numai să'și vadă pe soră-sa și apo! să plece la Vornicul Florilor ca 

să'l întrebe, de ce “l-au stîrnit cu răenetul său, cînd eră el în pîniccele 

mîni-sale ? Minunîndu-se de cutedarea aceasta şi presupunînd că Petrea, 

Piperiul numai se fălesce cu aceasta, "l-au rugat Smă&ul ca, întoreîndu-se. 
să” aducă şi Iu vreun s&mn de la: Voimicul Forilor, ea să creadă şi el 
cau fost pe-acolo. 

Petrea Piperiul “I-au juruiţ şi lur un sămn şi-apor ai plecat mai 

departe. Mergînd timp foarte îndelungat. au ajuns la marginea moşiir 
Vornicului Florilor. Aice au trebuit să aştepte pînce-a fi soarele cruce 

amyeadădi, pentrucă pimprejurul moşiii eră așă întocmit, că jucă săbiile 

și sulițile de sine totuna, nencetat, din pămînt pînă cît vedear eu. ochir 
în sus, încît nu eră cu putință să între cinevă la Vornicul Florilor că. de-ar 

fi cutedat, apoi ar fi râmas bucățele pe loc. Acele săbir şi suliți stă neclin- 
tite numai cînd eră soarele cruce amreadădi. Cum numai fă soarele cruce 
amreadădi, încetară toate armele cari pădră moşiea Vornieului Florilor, 

si Petrea Piperiul, sciind aceasta. ai mers de le-au dat în lături și au 
întrat nevătămat pe moşie. De aice sau pornit mai departe, şi au mers, 

și ai mers, pînce ostenise, şi abră atunela au dat peste Vomicul Flori- 
lor, eare dormră sub un pom înflorit. El avea această însușietate: că pe 

unde mergeă, înfloriă toate. Petrea Piperiul au venit pînă lîngă dînsul 

aproape, și el tot nu sau stîrnit. Acuma putea Petrea Piperiul să'1 tare 

capul cît de ușor, dară n'au vrut, socotind că aceasta n'ar fi cu cale 
pentru un voinic vestit ca dînsul, ci s'ad luat şi sau culcat şi el lîngă 

dinsul, cugetînd că s'or sculă de-odată. Dară, fiind foarte ostenit, ati 

adormit tare grei. încât n'au putut să se scoale de-odată cu dînsul. Tre- 
zindu-se Vornicul Florilor mar întîră, vede pe Petrea Pipertui dormind 

lîngă patu-său şi! privesce lung lung şi se miră că nu -au făcut ni- 

mică! „Să/l ucid!“ dise el de-odată; mar pe urmă însă, luîndu'și sama, 

își socoti: „Ba nu, nu /l-oră ucide, căcr şi elputeă să mă ucidă pe mine, 

da” nu miau ucis!“ Si-apoi Ya şi se culcă earăş ca, stîrnindu-se, să se 

scoale de-odată, precum s'aă şi întîmplat. Cevă mai după aceea, eată că 

se scoală er amîndor de-odată. Pe loc au întrebat Vornicul: Florilor pe 

Petrea Piperiul, că ce caută aici. şi cum vre să se bată? Bară el "I-au 

răspuns: „'Tr-oru spune ce caut! Eu mam venit să mă bat cu tine, ci 

numal să te întreb, de ce-ar răcnit odată aşă de tare, de te-am auţit 

ehrar din pîntecele maicir mele?“ 

„Dacă voesel, "țr-oră spune!“ îi răspunse Vornicul Florilor. „Ascultă! 

Pe moşiea mea se află o pădure foarte deasă şi plină de fiere. pentrucă 

mu li poate nime să le ucidă, fiindcă împ&rățesce peste ele Ciuda Lumii,
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o muiere foarte grozavă. Pe aceea volam eu s'o ucid odată, și nepu- tindu-o ucide, "m-au luat jumătate de inimă, și atunera am răcnit ei așă de tare, de mar audit și tu, după cum dier!t 
| „Te rog. fărtate!* în dise Petrea Piperiul, „Ia să'mr arăţi și mie acei, pădure, căcr voese și eu să mă bat cu dînsa'« 

Voinieul Florilor însă nu vreă dintru întîră să] lase ; dară vădîn- du'l că se trage așă de tare, '-au spus unde se află pădurea, aceea, şi "i-ai dat încă, și trer cînr foarte bărbați ce” avea el, şi qise: „Ja și Cînil Yeștia cu tine, că poate “ţI-or prinde vreun bine odată!“ 
Luînd Petrea Piperiul cînix acela, au purces cătră pădurea aceea. Dupăce-ai ajuns în codru, mar nu putea îmblă de-atitea jigănir, dară tot S'aă tras cu greu înnăinte pînăce-au înnoptat.  Atuncia au împușcat un porumb, ai scăpărat şi-au făcut foc ; au smuls porumbul. "l-au curățit și "l-au pus pe-o țiglă, şi dupăce s'au făcut un jaratee foarte mare, începi să'l frigă. Atuncia numar ce aude un glas tremurătorru Şi înfiorătorni vorbind în vîrvul copaciului, sub care făcuse el focul: „Frig 'mi'% mie, eald ți ție! Cine frige porumbul, va mîneă, broasca, eară cine frige broasca va mincă, porumbul '* "Pot așă dice, tot aşă, acum mar de vro doaiădecr de ori! Acuma” fi prea mult lux Petrea Piperxul Şi “Tau rospuns glasuluy aceluia: „Apor dacă "ți trig, de ce ședi sgriburită acolo de nu te scobori jos ca să te încăldesci, că nu te opresce nime !“ 

Glasul M-au răspuns: „Da cum nu m'aș scobori, dară mă tem de Cînir tă! 

„Da scoborr. scoborr'* îr may dise el. | „Ea m'ori seobort, dacă în pune pe cînr mat întâră peril iștra ce "ți "r-ora dă ea! şi sloboade trer peri jos. Petrea Piperiul Ya și pune perii pe foc, carir, cum "aa pus pe foc, sani făcut îndată nisce lanțuri Srozave și ai strîns tot focul srămadă. Dară Ciuda Lumii, care aă vorbit din_vîrvul copacrulur la dînsul, socotră că "L-au pus pe cîni și că acuma, or fi cătușiți cînir bine, se scoboare fără “frică c'o broască pe țiglă în mină, și începi și ea a o frige tot dicînd: „Cine frige broasca, va mîncă, porumbul, ear cine frige porumbul, va mîucă broasca!“ Dap Petrea Pi- periul tăceă mălcum ŞUȘI frigea porumbul. Cum sau înterbîntat el may tare şi ati început a stârii untura pe dînsul, "l-au şi trîntit Petrea, Pipe- riul fimeii celer hide şi urîte, de carea te 'nfioray numar la căutătura er, peste cchir cer boldiţa și sgâiți. Pe loc au Și sărit ea şi “l-au strîns așă de înfricoşat, încît eră să plesnească Petrea Pipenul, pînă și rînda ?n- în însul, şi tot căută prilej ca, să'șI bage limba ?n Sura lu şi să rumpă inima. Vădînd aceasta, Petrea Piperrul, au Strigat numar odată: „Nu mă Isațr, cînir mire! 
| Atunera au început cînir din toate părțile a o muşcă și a o sfășiă, pînă aci eră sp gătească de dile. Atuner au început Ciuda Lumii a se
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rugă să poroncească cînilor să'r dee pace, că nu numai "i-a dă drumul, 
ci şi orice! va cere! 

Audind Petrea Piperrul aceasta, au strigat pe cîni să încetede, și 

ai cerut să” dee jumătatea inimii Vornicului Florilor și să! spună, în 
ce felu ar putt-o pune earăş la loc. Ea ai răspuns: „Ea am şepte 

inimi de la şepte vornici, și încă jumătate, şi acea jumătate este a Vor- 

nicului Florilor, pentrucă nu "I-am putut'o luă toată. Aceasta îl găsi-o la 

mine în podul curţii mele, şi dacă îr mură-o în vin și "i dă-o so bee, 
apoi s'a prinde earăș la loc cum aii fost!“ 

Atuncla aă strigat el earăş pe cînr: „Înbăţaţi-o, cînil miei!“ Și cînil 
unde n'a apucat'o şi, cât elipesei, aui și făcuto bucățele! De aicr sau 
luat Petrea Pipertul pin pădure şi ai mers ami cît au mers şi abiă ai 

dat de curtea er. Aice au aflat el inimile cele șepte și jumătate și aii 

luat jumătatea aceea. Mar vînînd el încă multe fere, s'au întors'cu prada 

sa earăş pe la Vornicul Florilor, care aveă o soră toarte frumoasă. Ajun- 
gînd la el, sai spărieat Vornicul Florilor de odată, vădîndu'l că aduce 

atîta sălbătăcime și "l-au întrebat, cum "I-ai mers și ori de sai întălnit 

el cu Ciuda Lumi? : 
Petrea Piperiul "rau făcut numa! cu capul. Apoi aii începuta vorbi 

puțin unul cu altul. Între altele au cerut Petrea Pipesiul de la Vormicul 

Plorilor ca, să” dee pe soră-sa de nevastă, că, de "I-a dă-o și sor încum- 

năți amîndoi, "1-a dă și el ceealaltă jumătate de inimă! 

Vornicul Florilor aă şi dat îndatamare. mîna cu dînsul, și el 'r-aui 

dat jumătatea de inimă, spunîndu'i şi cum s'o pună la loc. Voinicul Flo- 
rilor ai puso după disa lui în vin şi au înghițit'o, şi eată că îndatamare 

s'au pus la loc cum aii fost. Acum ai răcnit Voinicul Iilorilor încă mar 

hăin, decît atuncea cînd "1 ai rupto, și ai dis: „Acuma de aş avt eu 

cu cine mă bate!“ 
Atuncia Petrea Pipernul "1-a spus că cutari trei Smei "-aui furat 

surorile. Audind aceasta Vornicul Florilor, ai luată un bieră şi au dat 

odată peste curte și s'au făcut pe loc o nucă și ati luat/o și aii puso în 

buzunarii. Aşijderea au dat odată cu biciul în pămînt, de unde, cît eli- 

pesciă, au Yeşit o căruță cu patru car, înhămați gata. Acuma dise Vomicul 

Florilor luînd pe soră-sa lîngă sine: „Sur în căruță, cumnate, să mer- 

gem la Smer să sevatem surorile tale de la dînşir!“ 

Atunela au cerut Petrea  Pipenul de la cumnatu săi să'1 dee trei 

semne ; „căert, dise el, „eu am făgăduit Smeilor că Ir-oră aduce cîte un 

semn de la tine!“ 

Dupăce "au dat Vornicul Florilor trei semne, "au dis Petrea Pi- 

perlul : „Tu te-agaqă cu soțiea mea şi sora ta în fundul căruţii și te 

ascunde acolo bine ca să nu te vadă că vir cu mine. că ei ori mînă 

cail și, ajungînd la Smer. oră căută să mă lupt cu er şi să li fac capătul !*
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ȘI aşă au purces la drum. Apropiindu-se er, după o călătorie lungă. de curtea Smăulur celur mar mie, li Yeși Smăul înnăinte şi întrebâ pe Petrea Piperiul, că pe ceialalți nur vede el, or de-au fost la Voinicul Florilor, și dacă au fost, ce au adus spre s&mn ? 
Petrea Piperiul scoate atuneya un mă&r de aur din buzunar Şi, voind să îi] dee, se face că'] scapă jos. Smăul se pleacă și vreă să'l rădice. Atuncia Petrea Pipertul : harști capul cu sabiea! Vornicul Florilor se scoboare din căruță, dă cu biexul peste curte, de-o priface întrun măr ȘI punen buzunarră, ear pe sora cumnatului săi o Ya și o sue în că- Tuță, şi aă purces mar departe. 
Aşă ai făcut și cu Smâul al doile Şi cu al treile, dimpreună cu curțile şi cu femeile lor şi Sai dus tot mar departe. Cătră sară abră au ajuns la curtea maici! lur Petrea Piperul, carea abia se zără din dudău şi mărăcini; numa! o cărărușă micuță mar eră pînă la uşă. Aice s'au scoborit eu toțir şi ai mers în lăuntru și aă afla: pe breata împărăteasă bătrînă şădînd rădimată în doauă cârji dinnăintea foculur, Şi "I-au dat pe rînd: „bună sara !* spunîndw'r totdeodată Și numele, căcr breata bătrână nu mat puteă cunoasce acuma, nici pe unul, atât de tare se schimbaseră er decînd plecaseră de-a casă !. Audind și Vădînd sărmana babă împărăteasă acestea, ai încremenit numa! Şi mau sciut de-odată ce să facă de bucurie. Bucuriea şi îndestularea er au tost așă de mare, cît pe loc ai întinerit şi aă stat drept ca cînd au fost tîntră, și se făcuse și tare şi frumoasă. După aceea au luat Vornicul Florilor bicrul în mînă și aă prins, dupăce-au curăţit tot dudăul acela dimprejurul curții, a întrebă pe fiecare cumnată, unde să'r pună curtea ? Arătîndu'y fiecare locul plăcut, au scos Vormicul Florilor acele trei mere, în cary prifăcuse el mar înnăinte curţile, şi plesnindu-le cu bicrul, sau așădat tiecare curte la locul său încă ma! frumoasă decît au fost. Pe urmă "I-au aşădat el și curtea sa lîngă celea- lalte. Sculîndu-se a doaua di locuitorii loculur aceluia şi vădînd atitea curți mărețe pe lîngă curtea împărăteser, carea abră se zără mai năinte din mărăciny ȘI burulene, s'au mirat, neputîndu'şi tîlcui, de unde să vilă această prifacere. - 

Curtenir însă, au trăit de-acuma în ăinte cu toții împreună, Şi îm- ij 
a 

preună au și stăpînit moşiile împ&răteser bătrîne, şi leau făcut şi mar roditoare şi mai srijite de cum eră ; parcă eră nisce grădini, atât de bine le lucraseră Petrea Piperiul şi Vorrieal Florilor! 
Aceste moșii şi cu Stăpînii lor se află încă Și astădi, numa! cine. scie unde sînt, că povestea nu ni spune unde au fost, şi de aceea trebue să le cauţi, de voescr să le vedi şi să te întălneser cu Petrea Piperrul şi cu Vormicul Florilor! 

SD
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Fata Rumpe-haine și F&tul-babei. 

Au dis cau fost, că, de n'ar fi, nu sar povesti! Au dis că eră 

odată un borerii tare bogat, care nici nu sciă sama bogății sale. Măcar- 
că eră aşă de bogat, sai poate tocmai pentrucă erâ aşă de bogat, navei, 

decât o sîngură fată. Această fetiță eră tare frumuşică şi drăgălaşă. Orr- 

cine o vedeă îndată îi plăceă şi se îndrăgită într'însa. Părinții ei încă 

o Yubiă foarte şi căută de dînsa mal! bine decît de ochir din cap. Nier- 
odată nui leșiă din cuvînt, și orlce ar'fi dorit ea, toate "i le împliniă, 

atît de dragă o avea el. , 

Dupăce-au crescut mare şi-au ma! feșit în lume, au v&dut'o ba unil, 

ba alții, şi oricine o vedeă se uimiă de trumuseaţa er. De aceea sai 

lăţit vestea frumuseţe ei în toate laturile. Holteir mai ales nu'și dă rînd 

ca so vadă și să vorbească cu ea. Dară cum numar se întălnră şi se 
urtă unul la altul în faţă şi ma! schimbă încă vro vorbă doauă. îndată 
li fură tata mințile şi li cădeă tronc la inimă, de nu. mal aveă linisce şi 

ticnă breţii holtex! Sărmanii! Er. îmblă ca beți și nimică nu se mai prin- 

dea de er! Singurul cuget ce'l aveă, eră ce să facă şi cum s'o pețească, 

ca doară ar căpătă-o de soţie! 

Fata aceasta aveă însă un cusur foarte mare. În fiecare noapte, 

cum numa! adormră părinții, Yeșră tiptil din casă şi cine scie unde se 

duceă de petreceă toată noaptea pînă despre diuă, şi-atuneră ventă a 

casă en toate hamele rupte pe dîusa, se băgă pe nesîmțite în casă, se 

culeă şi dormiă pînă tărdiă. Cînd se sculă părinții, o găsră dormind, ear! 

hainele și încălțeir rupți. Uricît o întrebă er, ce face ea eu hamnele de le 

rumpe, nu puteă scoate de la dînsa niciun răspuns îndestulătoriu, dar” 

pentrucă 'o aveă aşă de dragă, puneă de” făcea în fiecare di cîte-un rînd 

de hame şi cîte o păreehre de încălțer. Numar pentru găteala ei trebură 

părinții să ţiră la curte mai mulți. croitori și încălțelari (erobotari). ki se 

îngroziseră de la o vreme de-atitea chieltuele ce li făceă fata cea dră- 

gălasă, dară prea desmirerdată, şi se hotărîseră ea s'o mărite după acela 

care va pădi-o noaptea și li va spune pe unde îmblă și ce face ea de 

rumpe cîte un rînd de name şi câte o părechre de încălţer pe noapte. 

Această hotărire o împărtăşiră părinții şi fetex. Fata. dintru început, nu 

prea arătă plăcere pentru măritat, dară mai pe urmă, vădînd că părinții 

ex sțăruese foarte tare pe aceasta, s'au învoit şi ea, dară l-aă dis: 

„Audiţi, tătucă și mămucă:- Pentrucă doriți ea să m& mărit numardecit. 

er bine! eu m'oră mărită după acela care m'a pădi noaptea, dară să 

sciți că. dacă w'a fi în stare să mă pădească, am să poroncese ca să îi 

se tare capul şi să'l pună ta acolo într'o țăpușă de şarampolu din gardul 

de primprejurul curţii! Vă învoiți la aceasta? Dacă v6 învoiți, apol şi 

eu mă învoese la măritat 1%
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Părinții cam cârniă dintru început și nu voră să facă moarte de om pentru diusa, dară mar pe urmă s'au înțăles și el, fiindcă fata nu se lăsă de cuvîntul său și tot diceă, că această moarte n'a fi tără de vore, ci cu scirea, tinerilor cari or dori să se însoare cu dînsa subt asttelru de împrejurări. 
Deci, părinții au lăţit vestea în toate părţile, că fata li% de mări- tat şi că vor dâ-o după acela care va fi în stare s'o pădească. într”o noapte şi să li spură demineața pe unde îmblă ea, ear” dacă, m'a fi în stare s'o facă, apoi "or tără capul și îi ?l-or pune în par. 
Măcareă se cereă un cap de om de la tinexi, tot s'au aflat o mul- țime de holtex carii, atrași și de frumuseața fetex şi de bogăţiea părin- ților, au voit să'șr cerce norocul. Un flecău mar chipeș Și mar frumos decît altul se înfățişă la curte și se prindeă că va pădi fata, ea doară ar pute-o căpătă de nevastă. Cum însără, el se puneă afară lîngă pragul ușii unde eră fata, şi pădia. Fata în lăuntru se sătiă cu hainele cele mai alese ce i le coseă croitoril peste di. se încălță cu încălțer de mă- tasă şi apor se culcă aşă gătită în pat. Flecăul afară străjură amu cît străjută, pe urmă îi se făceă somn și adormră. Cum numar sîmţră fata. că tîn&rnl doarme pe prag, deschidea, încetişor ușa, căleă cîtinel peste dînsul ca să'l adoarmă Și mal tare, şi-apor se tot duceă în treaba sa dieînd: „Dormi, dormi, vornice! că mîne "ti-a stă capul în par! Ea petreceă toată noaptea în jocur și ospeţe cu Smeir ŞI-apol cătră diuă Venlă earăș a casă, trecei, peste bietul flecăii ca să] desmețească. întră, în cămara sa; se desbrăcă, se culeă și dormiă pînă hăt tărdiu, -apolr se sculă şi mergea la părinţii săr de li dă bună demineața și cereă soco- teala păditortulur. 

- | | Flecăul, întrebat despre îmbletele fetex și de ce “is hamele ferfe- niță şi încălțeir rupți, nu sciă să dee nicrun răspuns. și de aceea îndată 'i se tără capul și se înfigeă în par. Atâţra holter îșr mîneaseră capul cu pada feter, încît toţi șarampoil de primprejurul curții aveă amu cîte un cap de vornic în vîrv, numar unul nu aveă, și acesta tot cereă ne- contenit: cap de om! cap de om! Toţi holteir de vro Doamne-ajută de prin laturile de pimprejur periseră de pofta acestei frumusețe de fată, și ami nu se găsiă nime care să entede so mar pețească. Toţi se înere- dinţaseră că nime nu este în stare s'o pădească şi să dee de urmele er. doară vrun năzdrăvan de se va află. 
Și aşă au fost trecut multă vreme și nime nu se arătă la curte ea să ceară mîna feter! 
Pin apropiare locută o babă săracă, săracă. Ea aveâ un ficroraş pe care îl numiă toți Fetul-babei, Acesta eră urât. la, chip. dar deschis la minte şi isteţ la gură. Audind şi el de fata. cea frumoasă a borerrulur
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şi de pătăraniea pețitorilor er, "l-au scornit nuşee la inimă, şi 'şi-au pus 

în cap ca să'şi cerce şi el norocul. Dintru 'ntîru se cam filă ca să se 

- descopără mîni sale, pentrucă se. temeă ca să nu'l ridă şi să nul oprească 
de la un lucru ca, acesta unde trebută să'şi pună capul. În urmă, după 

multă codeală, se hotărî ca să'r spună mîni-sale că şi el voesce să pe- 

țească fata cea frumoasă şi bogată a boxerkului ! 

Cum "l-au audit mă-sa, s'au supărat foarte şi ai cereat chip şi felru 

ca să'l abată de la un lucru aşă de primejdios ca acesta, dară toate 

vorbele și sfaturile er au fost înzădar. El au rămas pe lîngă ale sale, 

că'şi va cereă norocul şi va peţi fata borerrului! 

V&dînd baba că nu poate abate pe ficroraşul săi din vorea lui, "X-aui 
gătit merinde de ducă şi "-aui dis: „Dacă nu vrei să m'asculți şi să r&- 

mir a casă, apoi du-te în scirea lui Dumnedeu, numa! ați sama şi fil 

deştept, nu te dă îngreureat de somn!“ 

„Naibr grijă, mămucă!“ în răspunse el, și sărutîndu'! mîna, ai pur- 
ces la drum. Sara aă fost la curtea boreriulur. Aă cerut să fie lăsat 
înnăintea lui. Hargaţir însă nu prea volă să! lase, pentrucă eră cam urit 
la chip şi îmbrăcat cam sărăcuț, dară stăruind foarte mult F&tul-babei, 

tot "l-ati dus înnăintea borerrului. 

Cum sau înfățișat. înnăintea boreriului, "i Sau închinat frumos și 
"r-aă grăit cu dirjie dicînd: „Cucoane, domniea ta! Am înțăles că al o 

fată de măritat și că vei dă-o după acela care "ţi-a pădi-o într'o noapte 

şi “l-a spune pe unde îmblă ea de'şi rumpe harnele. Măcarcă sciu că 
sau încercat mulți holter vestiți ca s'o pădească şi n'au fost în stare, și 

că acuma li stai capetele în pari pentru cutedarea lor, eu totuş voesce 

s'o peţese, și mă prind că "i-o pădi-o cum se cade şi “ț-oră spune cu 

de amăruntul pe unde îmblă şi petrece ea noaptea!“ 

Boheriului nu' prea veniă la socoteală îmbiarea Fătulur-babei, pen- 

trucă nu plăceă să albă ginere aşă de urât, dară, cugetîndu'și că 
wa fi în stare s'o pădească, ca și ceralalți peţitori, şi pentrucă'I mar re- 

măsese încă un șarampolu care totuna strigă: cap de om! cap de om! 

s'au învoit şi el şi "I-ai dis: „Bine, mă primesc, dragul miei, dară bagă 

de samă că numa! un par may este care strigă totuna: cap de om! cap 

de om! și acel cap 'mi se pare ca fi al tău!“ 

„Se poate, cucoane, să fie şi al mreu 1!“ îi dise Fătul-baber; „atuneia 

îi av& cununa închiereată; dar eu am nădejde în Dumnedeă că capul 

myet nu 'mi "l-a luă nime de pe umeri; el' este bine agşădat acolo!“ 

Dicînd acestea s'au luat și s'au dus la uşa cămăril, unde'și făceă fata 

găteala pentru noapte și, punîndu'și sumanul sub cap, sai 'culeat lîngă 

pragul uşir. Aice au stat fără somn pînăce s'au culcat cu toții şi eră
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ami linisce în curte, ŞI-apoi ai început şi el a horăi. Dară el nu dornnă, ci numa! se făceă că doarme ca să'l audă fata borerim'ur. 
Ascultînd fata boreriului, în toată Săteala sa, la ușă și audindu'l horăind, au credut că doarme într'adevăr, ai descureat încetişor ușa, au pășit cîtinel şi pe nesimţite peste dînsul ca să'l adoarmă și maj tare. şi dicîndu'r: „Dormi, dormir în pace; că mîne "ţi-a stă şi ție capul în par! S'aui cam mal dus în treaba sa pin codri şi munţi la curtea Smeilor. Audind Fătul-baber cuvintele feter, au chitit în sine: „Bine, bine! Om ved&! Urma va alege !* Șr-apoi s'au sculat și el și sau luat tot după dînsa, cam ic coleă, în depărtare, ca nu cumvă, să! sîmțească, s'au să vadă. 
Mergînd er așă. amu cît au mers pin codru, ati ajuns la un pod de fier. Cînd ai trecut peste dînsul, F&tul-baber au luat băltagul ce'l purtă cu sine, şi au răsărit cu el o țandură din pod, spre sămn că au trecut pe-acolo. Atunci podul sau cutremurat, ear munții și codrii au r&sunat cumplit, făcînd un vuet mare. Audind fata cutremurul și răsunetul acesta, sau spărmîntat şi, mirîndu-se, au dis în sine: „Ololro codruţule ! Oare ce semn să fie acesta, că de cîte or am trecut eii pe aici, vuet aşă de mare n'am audit! Șr-apor sau tot dus mar departe. Fătul-baber o tot urmărită, pas după pas. 

| Mai ducîndu-se er ami cît s'au dus, eată-te că au ajuns la un pod de aramă. Și dintracesta ai răsărit F&tul-baber o țandură cu toporaşul săii, spre sămn că au trecut pe-acolo. Podul au vuit și mal tare, ea” munţii și codri! ai r&sunat și mar cumplit. Fata borerrulur s'au spărieat de acest viet mare și ai dis: „Ololo, codrule hăr! De multe or am trecut eu pe aici, dar” sămn ca acesta, încă n'am avuţ!« Șr-apoi “şr-aui urmat calea max departe Fâtul:baber se țineă tot de dînsa ca să no scape din ochi. 
| 

După câtva timp au ajuns la un pod de argint. Cum ai trecut fata boxerrului peste dînsul, Fătul-babey aă răsărit şi din el cu băltagul său o țandură, spre sămn că au fost Și pe aici. Atunci podul s'au cutremurat, munţii și codri! aă r&sunat, ear fata boreriului au strigat cu sparmă: »Oliolră, codrilor hăi! Decînd trec eii pe aici, s&mn ca acesta încă n'am avut.“ Ea nu s'au oprit, ci ai tot ținut drumul înnăinte,. Fătul-babei toţ după dîusa! N'ai mers mult și ai ajuns la un pod de aur. Și dintr'a- cesta au răsărit Fă&tul-baber cu băltagul său o țandură. Podul sai cu- tremurat şi au vauit, munții şi codrul au răsunat cât îți țîură în urechi, ear” fata borerrului, spărieată, aa dis: „Olrolid, codrilr hăr! De multe ori am trecut eu pe aici, dar' sămn ca acesta, încă n'am avut!“ Cu toată spaima, ei, ea tot nu s'au oprit, ci au urmat calea, mai departe. Fatul- baber n'o scăpă din ochi.
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De aici n'au mai mers mult şi ai dat de-o poieniță plină de ver- 

deață şi foarte plăcută. Aice se află curţile Smeilor. Ele eră pe din afară 

zugrăvite, ear” pe din lăuntru poleite. Întrînsele ardea atîtea făclir, cît 
îi părea că diua. Aice eră adunați o mulţime de Smei cu căpitanul 
lor în frunte. 

Cum au întrat fata boreriului în lăuntru, îndată au apucat'o Smeir 
la jucat şi au jucat atîta cu dînsa pince îi sai rupt încălțeil şi “i sau 

ferfenițit hamele. Apor sau așădat la masă și ati ospătat felru de felu 

de bucate şi au băut vinuri alese. Dupăce s'ai sculat de la masă, sau 
culeat fata borerrulur cu căpitanul Smeilor întrun pat frumos de aur, și 
aă început a se hiîrjoni amîndoi și a se jucă cu doaui& mere de aur. 

Jucîndu-se er aşă multă vreme, au scăpat fata mărul din mînă sub pat.. 
Vrînd ea să'l rădice, Smâul n'a lăsat'o, ci "au dis: „Da lasă/l acolo! 

Nu "-â mal fi nimică! Mîne demineață "l-oru găsi eu!“ 
-  Petul-baber, cum au vădut pe fata boreriului întrînd în curţi, s'au 

așădat sub fereastă afară şi au privit toate cîte se petrecea înlăuntru 

în curte. Cind au zărit el că fata ati scăpat mărul sub pat, s'au dat 
repede peste cap de s'aii făcut purice, şi ai întrat.în curte și au sărit 

în pat la Smău și s'au vîrât în cămeașa ul, şi unde n'a început a 'mi'l 
muşcă şi a 'mil pişeă întrun felii ca acela, că Smăul nu mal ave: 

astîmpăr şi au trebuit să'şI desbrace cămeaşa şi s'o arunce sub pat cu. 
purice cu tot. Acuma sai liniscit Smăul şi ai adormit puțin, atit el 

cît şi fata. Atunci purecele ai sărit din cămeaşa de sub pat, s'au dat 
peste cap de s'au făcut ear” om pămintean; ai apucat cămeașa SmEului 

şi mărul şi au Yeșit repede afară cu ele și au apucat'o Iute înnăinte 

ca să ajungă ma! degrabă a casă, căci şi fata boreriului se deşteptase 

acuma şi se gătiă de pornit şi ea, 

Cum ai ajuns F&tul-babei la borertă a casă, "şi-au pus sumăraşul 

sub cap şi s'au culcat ea” pe pragul uşii la cămara feter, și au început. 
a horăi. Nici nu se așădase tocmai bine. și eată că sosesce şi fata a 

casă și] găsesce horăind. Ea presupuneă că el tot doarme de cu sară. 
Trece câtinel peste dînsul ca să nul stîrnească, şi deschidind încetişor 

ușa, îl qice: „Dormi, sărmane, dormi, că curînd i-a stă și ție capul în par.“ 
Apor al întrat în lăuntru, sai desbrăcat şi s'au culcat la dormit. F&tul- 

baber însă, audind cuvintele ex cobitoare, îșr cugetă în sine: „Heher! 

mică mar ba! "Ţi-ai dat tu acuma peste om!* Apoi se tocmesce şi-el 

mar bine și adoarme. 

Cînd s'au trezit ei, eră acum soarele la prîndul cel mare. "Tocmai 

atuncia, se sculase şi boreriul și trimesese pe un hargat la Fătul-baber 

ca sil cheme înnăintea sa. YFătulbaber au venit îndatamare. Boterul 

"l-au întrebat, orl de "I-au pădit bine fata, și ce scie despre îmbletele er?
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Fătul-baber W-au răspuns volos: „Cucoane! Fata 'W-am pădit'o cum se 
cade şi sciu toate ce face ea, dar nu “țI-oră spune pînă n'a fi şi cucoana 
şi fata de față !% 

“Boterlul ai poroncit ca să chreme de față și pe cucoană-sa şi pe 
fată-sa. Cum s'au aşădat cu toţii în rînd pe scaune, ai început Fătul- 
babei a povesti dintru început, cum au Ieșit fata tiptil din casă, ce "au 
dis cînd au trecut peste dînsul; cum ai urmărito el pas după pas; ce 
semne au luat el cînd ai trecut podul cel de fier, de aramă, de argint 
şi de aur, și ce cuvinte aă tot dis fata în fiecare loc; cum ai ajuns la 
curtea Smeilor, cum au întrat ea în curte şi ce-ai făcut acolo în lăuntru; 
cum ai pîndit'o el mar întîrii de-afară, cum după aceea s'au făcut purice 
şi Sau băgat în lăuntru de nu l-au dat pace ca să se bhîrjonească ; cum 
ai scăpat ea mărul şi cum Sm&ul 'şr-au lepădat cămeaşa, şi cum el le-au 
luat pe toate și au venit înnăintea eX a casă de sai culcat earăş pe 
prag; cum au sosit şi ea şi ce au dis cînd at trecut peste dînsul. În 
toată povestirea sa, Fătul-baber tot arătă și dovedile ce le culesese din 
drum şi le puneă pe masă înnăintea boYertului, a cucoanel şi a feter. 

Vedînd fata toate dovedile acestea înnăintea sa, nau putut nici suci, 
nici tăgădui nimică, pentrucă nici nu avea încotro, ei ai mărturisit pre- 
cum că toate sînt adevărate cîte le spune el, dară. că, cu toate acestea, 
ea tot w'a merge după dînsul, pentrucă'i scund *) şi urât, și er nu! tre- 
buesc bărbați de aceștia. Părinţii er "I-au răspuns că trebue să meargă, 
pentrucă așă l-au fost vorba! Dară ea, unde n'a început a plînge și 
a se boci, şi-a tot repeţi că n'a merge şi n'a merge după un prereit și slut ca dînsul, măcar de-ar sci e'or omori-o. Părinții au început s'0 ogo- 
ească şi s'o mîngăre, tot sfătuind'o ca să se mărite după el, că este 
copil harnie, de treabă, deştept şi cuminte, şi cor trăi bine împreună și 
cu ticnă. Dară ea tot a sa o păqră Şi na Volă să sciă nimică de măritat, 
Vedind însă că părinții stăruese atît de mult, Sau dat ma! cu binişorul 
pe lîngă er și au început ali dice, că el nici harnic, nier cuminte nu”, 
și dacă voesce er să se încredințede despre aceasta, ra să'l taie si să'l 
pulă să pădească o turmă de repurr un an de dile şi dacă va pădi-o 
așă ca să nu preardă nicrunul din er, apoi tot s'a mărită după diîusul, 
ear” de n'a fi în stare, apox să” tare capul și să 1 înfigă în par. 

Păriațir s'au învoit la aceasta, pentrucă li eră milă de fată, dară aă întrebat și pe Fă&tul-babel, că ee dice el la, cererile feter. EI s'au în- țEles ca să pască o turmă de Yepuri un an de dile şi sara să tot aducă numărul întreg a casă, pentrucă doriă ca să încredinţege pe fată, că el nu este așă de ticăit precum îl presupune ea. 
F&tul-babei aă început a pasce turma, de repuri, și “I-au tot păscut bine, cît nu lipstă nicrunul sara cînd în aduceă a casă. Acuma eră anul   

*) Adecă:'mic la stătură.
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pe sfirşite. Vădînd fata că Fătul-baber nu prerde nicrun repure și că sara, 
îl aduce totdeauna pe toți a casă, s'au spărieat că va fi nevoită ca să. 
se mărite după dînsul, şi de aceea s'au rugat la părinții săr ca să”! în- 
cuviințede ca să facă ea ami ce-a sci, ca doară war aduce el sara toți 
Yepurii a casă. Părinţii, carii nu teștă nicleînd din cuvîntul er, "W-au în- 
cuviinţat aceasta. Atunci înti'o di ai luat fata şi s'au îmbrăcat în haine 
de Ţigancă foarte uită şi posănă, și sai dus în țărină la Fătul-baber, 
unde păsceă tepurii, şi aă început a se sclifosi înnăintea lui, a'! tot rugă 
şi a cerși. ca să facă un bine să'I dăruească un Yepure, că tare "i poftă 
şi se teme să nu i se întîmple cevă. Fătul-baber eră tare moale la 

inimă. Îndată îi s'au făcut milă de bieata Tigancă, şi de aceea au prins 
un repure şi “i "l-aă dat. Cum s'a îndepărtat Țiganca, îndată "I-au venit 

în minte că poate să fie vro înșălătorie din partea fetei care nu voră să 
se mărite după dînsul, și sau apucat îndatamare la hăituit, și hărtuind 
aşă cât au hăituit, au sărit un Yepure sălbatie de subt un hucră şi s'au 
amestecat în turma lui, şi aşă au împlinit eară numărul. Sara cînd "I-au 

adus a casă, %-ai numărat fata înnăintea părinților săr, dară, aflind nu- 
mărul întreg, s'au mirat numai de aceasta, dar” w'au dis nimică. 

A doaua di sau sfătuit fata cu părinții săy, ca acuma să se facă 

malcă-sa ca cerşitoare şi să ceară de la Fă&tul-babei un repure. Cum sau 
sfătuit, aşă au şi făcut. Boteriţa sau tăcut cerşitoare, s'au dus la Fătul- 

baber în ţărină şi au prinsa plînge și a se seclifosi înnăintea lui și a" dice 

ca săi fie milă de dînsa şi de gloata er care plere de foame, și săi 
dăruească un Yepure. Fătul-baber, măcarcă o prepuneă cine este, tot “I-au 

dăruit un Yepure.. Dupăce s'ai dus  cerșitoarea cu Yepurele, F&tul-baber 
ai hărtuit încolo şi meoace pin hui și au stîrnit un iepure, care sai 

vîrît în turmă pintre celalalți şi ai rămas acolo. Sara au adus earăş 

numărul întreg a casă. Fata boreriului "ai numărat şi acuma înnăintea 
părinților săi şi, aflînduw toți la număr, s'au mirat mult de iscusinţa, 
păstoriului. | 

A trera di s'aii sfătuit ca să meargă însu'și boreriul îmbrăcat ca, 

călie după un Yepure. Cînd ?l-aui vădut Fătul-baber că vine, "l-au prepus 

şi pe dînsul cine este, dar n'a dis nimică,ci "I-au dat și lui un Iepure, 

după cum ceruse. Sara ai adus ear” numărul iepurilor întreg a casă, 
pentracă hăituise altul în locul celur dăruit, Cînd la numărătoare, au 

aflat fata toți Xepurii; nu lipsită niciunul. Ciuda ex! Acuma se împlinise 

tocmai şi anul. Fătul-baber, cum numa! s'au încredințat fata că numărul 

xepurilor este deplin şi întreg, îndată au şi cerut de la borerni ca să o 

mărite după dînsul, dicînd, că el “şi-au făcut lucrul său cum se cade, 

acuma să'şi împlinească și el cuvintul. Boreriul nu se dă îndărăpt, ci 

eră gata să'și ţiră cuvîntul. dară fircă-sa nu voră niet întrun chip, ci 

10
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diceă totuna că ea n'a merge după dînsul, că el nu'! place și nică nul 
poate suferi. 

Părinților li eră ruşine de cuvîntul dat, și tot sfătură pe fată ca să, 

se mărite după Yătul-babei, mai ales că el "Tau dovedit, după cum ai 

cerut “ea, că este cuminte și bărbat la locul săi! Atuner fata l-au r&- 

spuns: „Her, ce treabă! aceea a pasce o turmă de lepuri! la nimica 

toată! Aceasta hu'mi dovedesce de ajuns că are destulă minte. Dacă 

întradevăr este el cuminte, deştept și priceput, apoi să'mI împlă aicr pe 

loe o putină pe jumătate cu mineluni și pe jumătate cu adevăruri, ȘI-a= 
tunexa n'oră dice ba, mori mărită după dînsul, dară altfel nu!“ 

Părinţii ai voit să facă copilei pe vore şi au întrebat şi pe Fătul- 
babei, or de se înțălege el cu cererea feter. Fătul-baber, căruia! păsă 
mult ca fata să cunoască și să se încredinţede că el scie și se pricepe 
la mar multe decît ea, au primit și această cercare. Atunci fata ati po- 
roncit ca să aducă o putină înnăintea lor ca so împlă Fă&tul-baber cu 
mineluni şi cu adevăruri, că ea mult își fermă capul cum poate să se 
facă un lucru ca acesta, şi tot-nu venii -pe aceea. 

Cum au vădut Fătul-babei putina pusă 'nnăinte, îndată au început 
a povesti: „Pe la sfârşitul anului, cînd păsceam eu repurir dumilorvoastre, 
ai venit la mine o Țigancă, urîtă şi pogănă. care diceă că "1 poftă ȘI 
m'aui rugat ca săi dau un iepure. Eu am luat şi W-am dat. Ptroă min- 
crună, ?n putină! A  doaiia di ai venit la mine o cerşitoare bătrină şi 
girbovă şi "mi-au cerut şi ea ca să'r dăruesc un xepure, că mor copiii 
a casă de foame. Eu 'am luat şi "%-am dat şi er. Ptroă minerună ?n- pu- 
tină! A trela di au venit un călie care se plîngeă că n'are ce mîncă a 
casă, și mau rugat ca să'1 dăruesc un Yepure. Eu "am dăruit. Ptroă 
minciună ?n putină! Dară să sciți că Tiganca cea , dintiri n'a fost-Tigancă, 
ci chiar fata dumitale, cucoane, îmbrăcată ca Vigancă. Acesta”! adevăr. 
Hat la putină! Ear” cerşitoarea uceea n'ati fost adevărată. cerșitoare, ci 
chiar soțiea dumitale, cucoane, îmbrăcată ca cerşitoare. Şi acesta”r ade- 
văr, Hart la putină! A trela e oară cînd au venit la mine un călic, acesta 
„nu eră călie adevărat, ci... “ Atunci ati sărit borerrul drept, în pieroare 
şi pentrucă' eră ruşine ca să se pominească şi numele lui înnăintea 
tuturora, W-aă is: „Aho, ahd! Destul, destul, că putina” plină cu vîrv 
şi nu iai încape nimică. într'însa, !* 

Abră acuma ai cunoscut fata boreriulur ce plătesce F&tul.baber, și 
mat, mat dis niclun cuvînt, ci Mau dat mîna și s'au măritat după dînsul. 

Boreriul l-ai făcut o nuntă mare și frumoasă, şi după aceea aă pus 
pe F&tul-babeir stăpîn peste toate moşiile sale. 'Tinerir au trăit tare cu 
tienă și se înţălegeă ales de bine între olaltă, fiindcă ea nu reşiă nier- 
odată din cuvîntul bărbatului său. pentrucă eră încredinţată că el chip- 
zuesce lucrurile may bine decît dînsa, 
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La nunta fetei acestea m'am tîmplat şi eu de față. Eră o nuntă 
aleasă, borerească, și nuntaşi pozderie ! Toţi eră voroși și chiură și jucă 
de răsună pămîntul sub diuşir! Pînă şi mireasa eră voroasă, măcarcă, 
nu'f prea eră er de măritat! Dar la masă, ce bucate și ee băuturi, cât 
te-ar fi descins şi. ay fi tot mîneat şi băut, numar de-ar fi avut unde băgă 
atîta! Între toate, bucatele eră nisce plăcinte atît de gustoase, cît făcea, 
poznă, nu alta! Mar ales ei nu mă puteam sătură de ele, așă, de tare 
îmi plăceă! Eră călduțe şi moleuţe cât le-ar. fi mîncat și cu ochir! O plă- 
cintă- de acestea am băgat!o în sîn ca s'o am de merinde:pe drum cînd 
m'oYă înturnă a casă. Cînd pe la mijlocul căir, mir-aii venit poftă de 
plăcintă şi am scos'o din sîn și voram s'o mănîne. Atuncia numai ce mă 
trezesc Ia cu-cutare*) om drept în față. Vedîndwmi plăcinta în mînr 
și plăeîndu' și lui, se vede ca şi mie, unde nat prins a mă rugă şi a 
mă pofti ca să "1-0 daii lur numaxdecât și numaxdecât, că, de nu "oră 
dă-o, el îi în stare să crepe de poftă, nu alta! 'Tot îmbuldindu-mă& cu 
ceserile şi poftele sale, n'am avut de la o vreme încotră şi "-am aruncat! 
ca s'o prindă. EI însă, înloc să întindă mînile și so apuce. închide ochi şi 
pleacă capul în jos. Atunci plăcinta lop toemai în vîrvul capului, și 
pentrucă eră molcuţă şi călduță, îi s'au lipit tot părul de dînsa. Dînd el 
s'0 Yale, "şi-au smuls toți perii de pe cap, de-ai rămas pleșug pînă astădi. 
De nu mă credeţi, an să vă uitaţi numar la capul lu cînd vă veţi în- 
tălni cu el, și vă veţi încredinţă, că vî spun adevărul! 

  
  XX O 

Împăratul împietrit. 
Eră odată într'o oaste fre cătane. Ele eră bătute Și chinuite în 

toate dilele, pentrucă nu puteă face mustrul. Un căprariă ma! milos le aii 
chemat într'o parte şi li dise: „Sci ce? Nu (i fugi vor cu mine? Nu 
pentru mine, că mie "mir bine aice, dară pentru vol, că cată cum vă 
chinuesc şi vă stropgese în toate dilele, şi tot nu puteţi deprinde mustr ul, 
şi are să fie va! de capul vostru de veți rămînă încă mult aice în oaste 
„PF oarte bucuroși!“ r&spunseră cătanele;. „Dumnedeă să'ţr dee sănătate, 
pentrucă tot se mar.află, cîte-un suflet de om în oaste, care să se îndure 
de patimile şi de suferinţile noastre!* 

Cum eră îmbrăcați de mustru, așă aii şters'o pe nevădute și „Sai 
cam mal dus pin lume. Mergînd e! ami cât au mers, ati ajuns la o apă 
neagră, foarte mare, şi vădînd un pod de ceea parte, s'au rugat lur Dam- 
nedei să vilă acel pod la dînșir, Și au venit. Îndată s'au suit pe dînsul 

  

*) Povestitoriul' îl nnmesce pe nume. 
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şi au trecut de ceealaltă parte, şi apor Sau dus şi S'au tot dus peste 

nisce cîmpuri mari şi ai dat de o cetate împrejurată cu zid de preatră 

şi cu porţile de pieatră, şi au venit la poarta cea ma! mare și sau 

rugat lui Dumnedei să li se descure poarta şi li s'ait desculeat. Cum au 

întrat în lăuntro, îndată li sau încureat poarta îndărăpt şi au rămas așă 

închiși. Mergînd ei pin cetate şi 'ncolo și 'mcoace, au' aflat toate împre- 

trite, şi curți și oameni și dobitoace şi rerburi şi toate cîte numar se află 

în cetatea aceea. Vădînd ei această minunăţie şi poarta încuieată după 

dînşii, au dis cu jale: „Her! vai de nor! Aice o să perim, că încotro 

te uiţi, nui nimică viu, toate's de preatră!* Ey se miră foarte. pentrucă 

nu sciă ce să fie aceasta, şi cum de sînt toate împretrite. 

Îmblind ex în toate părţile pin cetate, aă dat peste o câsă cu 12 

chier în uşă, dară și acestea de preatră. EI aă privit mult la dinsele 

şi după aceea ai şi desculeat usa. Întrînd în lăuntru, au aflat toate 

foarte împodobite şi mîndre. dară ce folos, că eră toate de preatră. Sau 

dus dintro cămară în alta, pînăce-au venit într'o sală foarte mîndră 

şi frumoasă,  Aice eră nisce mese întinse cu felră de felră de bucate pe 

ele. Ex s'au așădat la una şi dau să mănînce din bucatele cele gustoase. 

dară val! că şi ele eră împretrite, măcarcă'ți părea acuma aduse de pe 

vatră. "Ce să facă er, că'r curmase foamea de flămîndr ce eră? Au prins 
să se roage lui Dumnedei ca săi scoată şi din nevorea aceasta şi să 
li dee cevă de mîncare. Dumnedei l-au ascultat ruga şi au grijit de 
de dinșir. . Dupăce-au ospătat bine, s'au sfătuit să străjuească fiecarele 
cîte-o noapte să vadă că cer aice. 

În noaptea dintîri, s'au pus o cătană de acelea de strajă şi au r&- 
mas pînă spre miedul nopții.. Atuncia au venit la dînsul o măgueață 

“neagră şi foarte fioroasă şi se tot vină la el. EI se feresce, se mai dă 
înt”o parte; dară măgueaţa cea neagră tot la dînsul. tot la dînsul. Atunera 
"l-aă împlut frica şi au fugit la ceralalți în casă și le-ai spus ce au vădut. 
Ceralali s'au cam spărieat de odată şi s'au mirat, că ce să fie aceasta! 
A doaia noapte s'au aşădat altă cătană de strajă şi cînd s'au arătat 
aceă măgueață neagră pe la miedul nopții și se tot băgă la dînsul, s'au 
înfricoșat foarte și au fugit și el la celalalți abră apucîndu ș ȘI sufletul de. 
spalmă. Tot așă au păţit şi a trera cătană. 

A patra noapte au sosit rîndul căprarrului. EI s'au pus de strajă 
şi cînd eră ami spre miedul nopții, earăș au venit aceă măgueață neagră 
și se apropiă spre dînsul. Căprariul au prins a strigă: „Ciney? Măgu- 
eața însă n'aii răspuns nimică. El mar strigă, dar măgucaţa tace; el 
strigă pe dînsa, ea tot tace. Atuncia ai răcnit căprarlul 'de-odată : „Stă 
tu, măgueață neagră, ori duh necurat ce esec, că de nu "mi răspunde 

i
 
a
 

R
R
 

n
 

2



:149 

'ndată, te 'mpuşe pe loc!“ Acuma 'T-aui răspuns măgueața dicînd: „NME 

rog să nu mă împusel, că “ţr-oră spune cevă!“ 

EL însă "M-au dis: „Stăr pe loc şi'mY spune de departe ce'mi ai de 

spus, că de nu, pe loc îți dau foc! - 

Măgueaţa Sau may rugat să vită la dînsul ca să " spură de-aproape, 

pentrucă?s lucruri tainice, dară el nu s'aă învoit nicrdecît. Pe urmă 1-a 

spus ea de departe: „Pe locurile acestea au fost o împărăție foante mare. 

Împăratul eră tare puternio şi toate popoarele se temea de dînsul şi îi 

se închină lui. Vădîndu-se el temut şi mărit de toţi, aa socotit că nu 

este altul mar mare şi mai puternic decît dinsul în toată lumea și ai 

început a nu ţină samă nici de oameni, nici de Dumnedei, și se împro- 

tiviă, luă, Atunera şi Dumnedeiă "l-au pedepsit pentru mîndriea, lui și "l-au 

prifăeut pe dînsul și toată țara lui în preatră. Noi însă sîntem patra 

fete de împărat, pe cari ne-ai luat patru draci, — cruce de aur în casă! 

— şi acuma trebue să li facem în toată luna cîte dor copil, și val de noi 

bretele ! ce muncă şi chin mar tragem noi de la dînșir ! Ferească D- deu 

şi pe pulul cel de gerpe! Dară Ta vor, precum sînteți patru. de veți vre, 

ne'ţi scoate din mîna lor şi veţi înviă şi sufletele acestea împretrite, 

numa! de'ţi fi cu credință tare!“ 

„Da cum să putem nor face un lucru ca acesta?“ întrebâ caprantul. 

„Ascultă numay!* dise măgueaţa cea neagră; „nor om veni în patru 

nopți la vor şi-om şăgui cu vol, vă vom hărăți, vî vom vorbi şi v& vom 

ademeni, dară vo! să nu ni faceţi nimică. nici să nu grăiţi nimică cu nor, 

căcr, cum îţi căleă sfatul acesta, îndată ve veți priface și vo! în preatră:“ 

Dupăce-aii vorbit ea aceasta, sai făcut nevădută dinnăintea că- 

prarlulut. 

Căprariul, cam înfrerbîntat cum eră. aă mers în casă și l-ai spus 

și celoralalți soți, ce-au vădut el şi ce 'r-aii vorbit acea măgueață neagră. 

Cu toţii "șr-au propus să urmede sfatul er. A doaua di, cînd au înnoptat, 

au leşit căpraniul afară de strajă şi cele trei cătane au r&mas în lăuntru.: 

Așă au aşteptat ex pînă spre mredul nopţi. cînd atuncia ai venit acele 

patru tete. Ele eră negre ca și dracir. Trer din ele ai întrat în casă la 

“cele trer cătane, eară una ai rămas la căpraru afară. Dupăce sai aşt- 

dat ele cîte pe lîngă unul dintriişii. au început air zădări, at bărăți, 

21 smomi să vorbească şi să 'se apuce de dînsele, dară ei au r&bdat 

toate, nici nu -ai grăit, nici nu l-au făcut nimică. Şădînd ele pînă în-. 

ban timp de noapte tot nedîndu-li pace, vădură că nu isprăvese nimică 

şi sai dus toate de la dinșir. | 

“A doaua noapte au venit ele earăş, dară acuma nu mal eră de tot 

negre, ca mar năinte, ci fața li se făcuse albă și frumoasă cît tot dea 

dragul să te fi uitat la ea! Și acuma aă săguit şi "I-ai cosorit ele și
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mal tare, dară er nu "l-au r&spuna nimică. Cînd l-au sosit timpul, numar ce s'au făcut tuate nevădute de-odată. Ă A trela noapte au venit ele albe şi frumoase pîn' la briu, şi Saă pus pe lîngă dinșir,. încă cu mar mare tărie, ca să”! înduplice să gră- ească cu ele, sau să li facă cevă, dară er au r&mas stătornică ; niclunul nu Sai lăsat ademenit de vorbele lor cele dulci și de şăgile lor cele poznașe. | , - Ă Datra noapte ai Yeșit earăș căprariul afară de strajă. ear' pe ceralalți trer Y-aui lăsat în lăuntru. Așteptînd aceste trer cătane sosirea fe- telor, s'au sfătuit între sine, ca în astă noapte să rumpă tăcerea şi să. vorbească cu dinsele, fiind ele acuma aşă de frumoase şi de drăgălaşe, că ți se duceă inima după dînsele, cînd le veder. N'au întărdieat mult şi au venit și ele. Acuma cră albe pînă la genunchr; may trebură încă noaptea această, şi. atuncra le-ar fi fost scăpat din mîna dracilor şi ar fi învieat și țara. Și acuma au rămas o fată la căprarră afară şi celealalte trei ai întrat în lăuntru la cătane. Ele au început earăş să Şăguească şi să se hărățească, ca, Și mal năinte. Dară cătanele, pătrunse de frumu- seața lor, aă vrut să se culce cu dinsele, și au grăit. Atuncla îndată aut împietrit er pe pat, ear” ele sau făcut toate negre. Ca fulgerul au reşit ele la căpranu şi V-au dis: „VedI! așă Vaţă ținut cuvîntul? Acuma nu numai că carăş ne aţi dat pe mîna dracilor, de la carir începurăți a ne scoate, ci încă sai împretrit Și soţir tăr!« 
„Eu nw's de vină !- respunse căprariul; eu "mi-am tinut cuvîntul, Şi încă 'l-oră ține Și mar alte patru nopţi ca să ve scot !« „Her!“ diseră ele; „âcuma'Y pace de toți! Tu nu ne" mar scoate! Dară de un ficlor al tău om ave noroc. Deci dară, leşi din cetatea aceasta pustie şi mergi la apa cea neagră ; acolo îi afâ un pod şi în trece pe dînsul. De ceea parte îI întălni un om, și te cere la dîusul peste noapte: el te-a primi bucuros. La acesta să te nărmescr pe un an;el are o tată, și ca a șăgui cu tine, a vorbi, Sa hărăți, dară tu să nu! (ici nimică de rcu, nici să nu te aninr de dînsa, că la anul te'y însură cu ca și'1 face un ficlor, şi acela ne-a ishăvi pe nor!“ 
Dupăce-an vorbit ele acestea. au plerit dinnăintea lux Şi nu s'au mal argtat! 

- Căprariul au reșit afară din cetatea accea și s'au tot dus pînăce-au ajuns la apa cea neagră. Aice au aflat podul acela Şi au trecut pe dîn- sul. Mergînd aşă pe lângă apă între parte. cată că au daţ peste un om şi "Tau dis: „Bună calea! 
„Mulțămese dumitale !* î vespunse omul; „da de unde eser dragu- mieu 7*
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„la din lume, de la țara Neagră!“ dise căprariul, „şi îmblu şi ei 

numa! izbindu-mă în toate părţile. ra ca un biet sărman !* 

„AI tată 2% îl întrebâ omul mar departe. | 

„De uu seiă, căci aşă m'am trezit de mic sîngur sîngurel. străin 

şi fără de nime!“ î răspunse căprariul. 

Omulur "i s'au făcut milă de dinsul și "l-au îmbieat la sine peste 

noapte. o 
„Foarte bucuros! Dumnedeu să'ți dee sănătate !* dise căprariul, 

„că tot n'am unde să mîn arurta 1% 

Dupăce-au venit a casă, au ospătat omul bine pe căprariu și pe 

urmă s'au mal dat la vorbă ba despre una, ba despre alta. În toate 

"aa plăcut omului căprariul foarte și "l-ai întrebat pe urmă, ori de nu 

sar nărmi la dînsul? Căprariul, bucuros, ai luat și sai nărmit pe un an 

de dile. El eră foarte harnic şi cuminte și se pricepeă tare bine la ori- 

ce luciu. 

În anul acesta sai întîmplat că omul au făcut mar multă strînsoare, 

decît aveă în toţi anir de mar năinte, şii mergeă ales de bine. Cînd au 

fost la sfârșitul anului, sai sfătuit omul en femerea să dee fata după 

dînsul, una că” foarte harmic gi cuminte, şi alta că și fata se cam trage 

după dînsul; „căer tot anul“, dise omul, „i-am vădut unul pe lîngă altul 

şi n'am audit pierun cuvînt r&ă din gura lui, măcarcă une ori îl ză- 

dă ea prea tare; se vede dară, că se lovesc amîndol şi s'or învoi tare 

"bine în vicaţa lor! Noă! Ce socoți şi tu, femere, so. dăm oare după 

dînsul ?2* 

Ea s'au învoit prea buenroasă, pentrucă nu odată ai fost privit şi 

ea şăgile lor şi au vădut, că se au tare dragi. 

După aceea au întrebat omul pe căprarră, cum îl place în sat la 

dînșil şi or de nu sar Și căsători acolo. Căprariul "ai răspuns, că 

toate” plac foarte şi că sar căsători și aice, că tot mare ce să facă şi 

încotro să mal meargă, numal dacă ar pute găsi undevă vreo fată care 

să voească a merge după dînsul, că el n'are nimică, nic moşie, nici bani. 

Atuneia”i dise omul: „Her, dragu-mieu! Nu moşiea nici banul face pe 

om, ci mintea și hărniciea ur! Şi pe tine te văd şi hamic şi cuminte ! 

De aceea scii una? De (i place și de voesel, ei îți dau fata mea, și te 

'nsoară aice şi te fă moşinaş în locul miei, că piecum văd eă, te pri- 

cepi foarte bine în trebile casei şi" pută trăi în bine !* 

Căprarul nau aşteptat să'l mar îmbie și a doaua oară, ci s'au în- 

voit îndatamare, una că plăcea fata, şi alta pentrucă sciă că ea în 

ursîta lui. 

După aceea au adus părinții și pe fata de față s'o asculte ce va 

dice și ea. Fata au primit măritișul acesta foarte bucuroasă, că prin 

acesta îşi vedeă împlinite numai dorinţile sale.
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Acum au început să se gătească de nuntă. Cînd au audit oamenit 
din sat că cutare om își dă fata după un vinitie, n'au vrut nicrdecât să] 
lese, ci diceă so dee după un moșinag din sat, că doară se află și la 
dinșir flecăY buni, după cari "S-ar pute mărită fata. 

Vedind căprariul atâta împrotivitură, s'au dat de-ocamdată îndărăpt, 
dară nevrînd părinţii, nici fata altmintrelea, s'a învoit şi oamenii, mar ales dupăce sai încredințat Și e, că acest flecăă, măcarcă” vinitie, dară ține cu dînşir ca și cel mai bun flecău din sat. si că şi de altmintrelea, în foarte de treabă. Deci cu învoirea tuturora, s'au cununat căpranul cu fata omului şi au făcut o nuntă frumoasă. La anul, nevasta căprarrului "i-au făcut un ficror cu părul de aur și cu picroarele de mărgăritarră, pe la cîntatul cucoşilor; în zori de diuă "l-au botedat. EI au crescut aşă de tare, încât pe-a prind au dis cătră tată-său: „Tată! Cumpără'mr carte, că eu m'orăi duce la şcoală la învăţătură !* 

Tată-săui M-au cumpărat carte şi "l-ai grijit de toate cîte treburi. Fielorul aă luat cartea și Sai dus la școală. Într”o di au sciut toate câte sînt la şcoală, numar rugăclunile sfîntulur Vasile încă nu le sciă, dară în doaut dile le-au învățat şi pe acestea. Nici nu eră de-o s&ptă- mină, și el sciă toate, eră învăţat cum se cade. Îndată au întrebat de tată-său: „Tătuţă! Ce felu de cetate este ra acolo, pe dealul acela, peste apa cea mare ?“ 
Tată-săă seiă despre dînsul toate, - pentrucă”y împărtăşiseră fetele cele patru, dară nai vrut să spulă acuma și lui, socotind, că nu l-a pute ajută nimică, fiind încă erud la trup și brudiuă la minte. și aă prins a cîrni și "ncolo şi 'ncoace. Dară, ficiorul n'aă încetat, ci a tot zbătut în tată-săui ca să spulă, ce cetate este aceea > Tată săa n'a avut, de la un timp, încotro, ŞI "I-au spus toate cîte-au sciuţ el despre aceâ cetate. Audind ficrorul aceasta, 'ȘI-au luat cărticiea subsuoară și S'au cam may dus. Dupăce-au ajuns la apă, au vădut un pod de ceealaltă parte şi au strigat pe dînsul să viră încoace, şi podul 7] au ascultat. Fielorul sau suit pe el şi "au dis: „Să nu se afle. podule, să te elatinr cu mine, că te tari îndatamare!“ Podul v-au respuns, să nu arbă grijă, că nu s'a. clătină, ci "l-a trece lin de ceea parie. EI aii reşiţ bine la țărm şi aă „venit pînă la poarta cetății. Cum au pus mîna pe poartă, îndată s'au și descuteat, şi întrînd în cetate, s'au dus pînă 'n curtea aceea, unde fu- sese mal năinte tată-său cu cele trei cătane. Aice au îngenunehreat lîngă 0 masă jos şi au prins a citi, ȘI citesce şi citesce, pînăce afară au făcut întunerie; apor au aprins 0 luminărică şi au citit ma! departe.  Într'un fimp de noapte eată că au sosit o mulțime de draci, — cruce de aur în casă! — cu dicători felu de felru, Şi au început împrejurul lur a. dice și a cîntă şi a face un vuret Şi nisce grozăvir ca acelea, ca doară
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"l-or abate de la citit, dară n'aă putut nici întrun niodru; el nu se 

uită mici într'o pante, ci ședeă acolo şi tot citră necurmat. A doaia 

noapte ai venit încă mar mulţi draci, — Dumnedeă cu no! — cn 

cuptioare de foc şi cu o mulțime de lemne și tot îl înfricoșă că lor 

arde, cor turnă jăratee peste dînsul, ba că 'l-or asvîsli în cuptorul cel 

de foc ca să!l frigă acolo; ba că or face aşă, ba pe dincolo cu dînsul. Dară 

el au rămas stătornie și au citit tot într'una fără ca să Aș Yale ochir de 

pe carte! 

A trela noapte ai venit Ucigă'r-erugea cu Yadul întreg înnăintea 

lu și cu înfricoşări și mai cumplite decît înnăinte, dar toate acestea 

mai îngrozit pe voinic, nici nu "l-ai stinghrerit din citire; el au rămas 

totuna, lipcă cu ochir pe carte. De-odată se fac Ueigă'r-erucea nevăduți. 

Vovnicul rădică ochir de pe carte şi se “uită împrejurul său. Şi ce mi- 

nune! Toate s'au fost despretrit, toată cetatea și tot ţinutul er, şi toți 

oameni! şi toate dobitoacele și toate ierburile ati fost învieat! Si acele 

patru fete încă au scăpat curate și foarte frumoase din mîna dracilor. 

Demineața cînd au reşit volmicul afară, ai găsit toate vii. 'Toată 

cetatea, foră de vieață, ca cum cetățenii nici n'ar mai fi fost împretriţi, 

unii mergea într'o parte, alții în alta, fiecare după trebile şi trebuințele 

sale, De-o parte de cetate bătcă dobele să se strîngă ostașii la mustru. 

și cum au audit cătanele cele trei, cari înviaseră acuma. sunetul dobe- 

lor, aă socotit eă le strigă și pe dînsele la mustru și, îmbrăcate cum 

eră, au alergat îndatamare întmacolo, pentrucă ultaseră acuma ce sai 

fost întîmplat cu dînsele. Dupăce-ai învieat împăratul, au venit iute şi 

au îngenunehreat înnăintea ficrorului, și ai început “AI mulțămi pentru 

binele ce au făcut el cu țara lut și cu dînsul. Atunci fielorul "I-ai r&- 

spuns aspru: „Scoală de dinnăintea mea, afurisitule şi blăstămatule ! șinl 

spune cun de-ar putut tu, în orbiea ta. să nu bagi în samă dorinţile și 

trebuinţile oamenilor şi încă să te pui cu Dumnedei în ceartă şi aşă să 

stîrnese! urgiea lui asupra unel țări întregi și să osîndesci atita lume și 

atîtamar de suflete!  Rădică-te acuma de dinnăintea mea și această pe- 

deapsă să'ți fie învăţătură pentru tine și pentru toți urmașii tăi din singe 

în sînge. !“ 

Împăratul sau sculat ruşinat de jos şi, luînd coroana de pe capul 

săă, au puso pe al ficrorului şi "rau dis: „Văd că esci mar cuminte și 

mal înțălept decît mine și că, te pricep! mai bine, ce se cuvine lui Dumu- 

nedeu și oamenilor, de aceea să'mi fii urmaș şi să împărățesci tu în locul 

mreu 1 Apor -aă- însurat cu fata sa cea mal mare şi M-au dat toate în 

stăpînire. Pe celealalte ter surori le-au luat cele trei cătane, cari ve- 

piseră de la mustru a casă, şi pentrucă ele sciă cum merg trebile în 

lume. s'au făcut de-acuma sfetnici la împăratul cest nou.
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Dupăce sai însurat ficrorul ȘI-aă pus toate în rîndueala cea mal 
bună, aă trimes sol după tată-său ca să/l aducă la curtea sa. Dar” el 
nai vrut. Fielorul au mal trimes de vro doaut trei oră alți sol şi mar mari, da” vădînd că tot nu vine. au poroneit să facă un pod de aurde la curte pînă -a casă la tatăsău. Dupăce-au fost podul gata, s'a luat împăratul şi împărăteasa şi toţi sfetnicii şi curtenir săr Şi Bau dus cu toții la tată-său ca să] roage să vilă la dînşir şi să petreacă apol îm- preună, Abiă acuma s'au înduplicat părinții împăratului ca să se stră- mute la curtea lui, pentrucă sau încredinţat că'l poftesce cu tot adinsul Şi din toată inima, Și că şi curteni şi sfetnicii lur îl doresc. 

De aicI înnăinte ai trăit cu tuții necurmat împreună, înțălegîndu se toarte biie între olaltă şi lucrând cu toţii, pe întrecute, pentru binele oa- menilor din aces, împărăție. Aşă de bine trără er împreună, cât li reşise vestea în lume. că împărăție mar bine întocmită şi may fericită nu se află alta! 
, 

Ion Săracul. 
Eră odată un om sărac, sărac, şi aveă un băeat. anumea Jon. Acesta sai numit, după moartea, tătîni-său, pentru nespusa lui sărăeie, Jon Săracul. Acest bret băeat, fără tată Şi fără mamă. maveă nicY pe-un neam, nici pe nime ca să'] ajute cît de puțintel.  V&dindu-se așă de lipsit, cât numar moartea puteă să/l scape din gura sărăciil, sau hotărit să părăsească căsuţa tătîni-săui și să meargă 'n lume ca să slujască şi aşă să'şI agonisească hrana. Cum 'ŞI-aă propus, așă ai şi făcut. Într'una, de dile au pornit Ion Săracul prin lume, şi ati mers, au Mers, şi-au mers pînăce-aă dat de un sat. Sosind aice, ai întrebat de- unul şi de altul, ori de nu li trebue vreun hargat? După multă între- bare au dat de un om, căruia în trebuă un hargat, şi "l-ai întrebat: „Dragul miei! Da ce 'mi'r cere tu pentru un an de dile?% „Eni, bădigorule !* îx dise hbăcatul, 

Să'mi dal, aceea oră şi primi 1 
„Bine, drăguță!“ în dise nărmnitorrul, neată! eu îțr dau de mîneat, de băut, be 'mbrăcat, de "ucălţat, înscurt să, albi toate cîte'ți trebuesc, şi încă/ţI mar dau și cutare vițeă dintre vitele mele; pasce'ţi-o hrănc- - 

... a : : : 
sce ț-o, după cum vrei, că cum îi sriji de dînsa, aşă'I ave-o !* „Foarte: mulțămese, bădişorule ! sînt prea îndestulat! Pune-mă dar de-acuma la lucru *= 

pnu'ți cer nimică; cer binevoi
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Și aşă au slujit bietul Ion Săracul tot timpul cu cea mar mare sîr- 

guinţă şi credinţă, sîlindu-se totdeauna să'și împlinească toate dătorințţile 
sale cum se cade. Cum "și-au împlinit anul, eată că” prere vițeluşa, care 

crescuse atît de mîndră şi eră atît de frumoasă, cît nu se mal află alta 

ei asemenea în satul acela! Scîrbit: şi cugetînd că mare noroc, ai purces 
acuma sărmanul ma! departe prin lume și, mergînd așă supărat, ai dat 

de alt sat. Aicra au întrebat ceară, or! de nu se află cinevă, căruia să”! 
trebuească hargat la casă şi, găsind pe unul, s'au îmbieat să/l nărmească. 

Şi acest om "l-ai întrebat că ce ar vră el pe-un an de dile? lon Săra- 
cul X-aă răspuns, că nu cere nimică, ci lasă toate în vorea lui: ce "r-a 

dă, aceea va şi primi. 

Acest om ai juruit un juncănaș pe lîngă mîncare şi îmbrăcăminte, 

i “Lai pus la lueru. 

Şi aice au slujit lon Săracul cu credință și cu sîrguință nereşind 
niclodată din voea stăpînului său. Dară cînd "şi-au împlinit anul cum se 

cade, eată că "I-au plerit şi acest juncănaş, care se făcuse mîndru şi gras 

cât îți eră ma! mare dragul să te mți la el! Ce să facă bietul lon pă- 

răsit de noroc? Supărat foarte cum eră, ai pornit earăș may departe 

prin lume şi, ajungind la un sat. sau nănmit şi aice. Dară ce folos! 

Măcarcă au slujit şi acoleă cu sîrguință şi cu credință, ca totdeauna, tot 

aă pățit ca și mar năinte cu juruita lui; şi aice "Iau plerit vaca ce-au 

tost căpătat'o. Și tot aşă îi mergeă peste tot locul, pe unde se nărmtă. 

-Ce să ?nceapă acum bietul Ion? Au vădut că nu mai are noroc,că "l-au 

părăsit deprăci. şi așă s'au cam mal dus prin lume. Dară mergînd aşă scîrbit 

cât aă mers, aă dat earăş de-un sat, și întrînd într'însul, au vădut un om 

foarte bogat. cu o casă mare, că tăcîmuri multe pe lîngă casă, vite multe 

"n ocol, și altele. Au venit la dînsul şi “l-au întrebat, ori de nur trebue 

vreun hargat? Acesta W-ai r&spuns: „Da! îmi trebue! Vrei poate să te 

nălmesci 2“ 

„Vrea!“ în dise Lon Săracul. 

„Dară ce cer pe an: 2 

“a bădişorule, nwţi cer alta nimică, decît stînea cea de-acolo 

din ogradă!“ îl răspunse sărmanul desnădăjduit, vrînd să mai cerce că 

poate tot nu "l-au părăsit norocul deprăel, şi cugetînd în sine: „Sciii că 

după aceasta nu "1-a părt rău nimărula! După juncă. june, vacă, oiță. și 

celealalte, poate că li părea. oamenilor ră, şi poate că de-aceea "mi-au 

pierit toate! 

„Da cum să'ţi dau eu ție numar pleatra aceasta, pentru cât "mir 

sluji tu un an întreg!“ în dise bunul moşinaș, „oare war fi păcat de 

Dumnedei 2“
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„Eu. bădişorule !“ răspunse sărmanul n&căjit, „îţi mulțămese foarte 
pentru volea cea bună şi pentru cuvîntul cel bun; dară eu nu'ți cer alta 
nimică ; eu mă mulțămese cu stînca aceasta şi cu cît "mi dă de mîn- 
care și de 'mbrăcat!“ ” 

pĂpoI, dacăr așă treaba, drăguță!“ în dise omul, pei nu “ți's de 
vină, fie dară şi aşă a 

Ion Săracul saă apucat de lucru şi au slujit şi aice, după datina 
sa, cu sîrguință şi cu credință, împlinind toate cîte se cerea de la dînsul. 
Dară acum, cînd eră să se împlinească anul, caută înt'o demineață la 
stîncă, şi ce minune! stînca eră scădută, se făcuse mar mică! Întradoata 
demineață, cînd s'au mar uitat el la stîncă, ai vădut'o şi mar scădută ; 
într'a treia demineață și mal tare. „Ce să fie aceasta 24 cugetă el în sine; „cine să mănînce stînca ?* Într”o noapte se puse Ion Săracul la pîndă, şi eată că vede, cum ai venit o dihanie neagră, strașnică, grozavă, de Y-ai gătit stînca de ros. Această încredințare '1-au rănit inima Şi S'au scîrbit şi mal tare, pentrucă sciă acum de sigur că "l-ai părăsit norocul de tot. 

Dupăce "i-ai împlinit anul cum se cuvine. s'au hotărit să se ducă pe pustili, să nu mai audă de lume. Și aşă mergând o bucată de vreme ami cât au mers, at ajuns la un părătă şi, trecîndu'l pe punte. ai zărit în apă o- mreană cu soldi de aur. El s'au plecat cîtinel și aa prins”, cugetînd în sine: „Mulţămese lux Dumnedei că "mi-am prins și eă un pesce ! ia m'oru duce Şi ei pînă mal încolo şi, cum îs tare “flămînd, "l-oni spintică. "l-oră fiige și 'mr-oră face Şi eă măcar odată qi bună!“ 
Mreana aceasta eră, năzdrăvană ; au sciut îndată ce-ai eugetat el, și "I-au orăit: „Drăguţă! Să nu mă strici, că eu “ți's soțul și norocul tău, ci mă dă de trer or peste cap, şi ei 'mi-oră veni carăş în fire!“ Audind Ion Săracul disele mrener, sau mirat foarte, ce să fie aceasta, şi au tăcut cim "I-au dis. Au date de trei orr peste cap. Şi ce- minune! | Mreana s'au făcut o fimere atât de frumoasă şi de drăgălașă, cit nu se mal află o frumuseață er asemenea în toată lumea! Ion Săracul sai uimit numai la privirea er şi nu sciă ce să facă și ce să vorbească de bucurie! Ea atuncea "-au dis: „Dragul înteu! Hay acuma la căsuţa tăti: ni-tău. că nu! departe de aice, şi-om trăi acolo în fericire '4 lon Săracul aă primit cu bucurie propunerea ei şi au plecat îm- preună spre casă. N'ai mers mult Şi ai ajuns acolo. Dară, ce minune şi ce mirare! Soţiea, lur asi fost prităcut may dinnăinte, numar cu cugetul, căsuţa cea hîrbuită și împresurată de mărăcini și de buruiene, într'o curte mîndră şi frumoasă, pe din lăuntru poleită. cu podele strălucite, cu taci- muri minunate de argint Şi de aur. cu candile aprinse primprejur, cu luminărele de aur pe masă cu lumini aprinse în ele, cu mesele "ntinse, cu nisce bucătăriy. unde se fierbeă, se coceă şi se frigeă toate bucatele



15 
  

sîngure sîngurele, şi sîngure se şi 'nvîrtiă şi se grijă mar bine, decât 

le-ar fi gătit bucătarii cei mal iscusiți din lume! Pe lîngă casă mai eră 

ocoale cu bol, cu vaci, cu oi. herghielir de cai, felii de feliu de gobăi; 

înscurt, ce eră la căsuţa lui lon Săracul, nu se mal află nicăiri în toate 

părțile pămîntului! | 

Dupăce-ai întraf, er în curte, nu se puteă destul sătură Ion Săracul: 

de privit tot binele şi toate minunățiile ce se află grămădite aice. Cum 

Sau pus la masă, îndată au și strigat soțiea lur pe bucate să se aşede 

pe masă după rînd, nici prea flerbinți, nici prea reci, ci tocmai după 

cum îs mai bune de mîncat! Dupăce-aii osp&tat bine, earăş poronci cu- 

ţitelor, sabanelor și frunculiților să se strîngă, și ele îndată sau aşădat, 

careș la locul săi, în cea mai mare vîndueală.  Dară o păreche de fur- 

culiți s'au ascuns în buzunarele lui Jon Săracul. Prin aceasta au voit 

soțioară-sa să'l ispitească, ori ce va dice şi orl de este el cu credință, 

şi "l-au întrebat: „Audi, drăguță! Ni lipsesce o părechie de fureuliți, şi 

numai noY amîndoi am fost aici! Nu cumvă scil tu de dinsele 2% 

EI începu să se jure că nu scie nimică de dînsele. 

Dar ea dise: „Hm! dici că nu seil! Dar pentru ce le-a ascuns 

în buzunariu ? 

EI, uimit de vorba aceasta, caută 'ndată şi eată că le şi află. Acuma 

începi şi mal tare să se jure şi să se desvinuească că nu scie nici cu 

spatele cum de-au venit ele în buzunanii la dîusul! 

Convingîndu-se ea despre credința lui, M-ai dis: „Bine, bine! dacă 

nu le-ai luat tu, li spune să meargă la celealalte în blidaru!“ 

După poroneă îndată s'au şi aşădat furculițile la locul săi. Omului 

sătul în cam place somnul. Deci dară şi eX au stîns luminile şi s'au 

culcat. 
Demineaţa s'au sculat ci și sau îmbrăcat. Soţiea. lur au Ieşit în 

cerdac la răcoare. Peste drum locură borertul satului. Un Tigan. bucă- 

tarmul boierului se află la mulsul vacilor în ocol şi zări pe mîndra ul 

Jon Săracul șădînd în cerdac, şi sai minunat foarte de frumuseaţa ei. 

Urmit au alergat cu gura căscată la boierră în curte şi M-ai Qis: „Aoho, 

cucoane! ve mai de frumoasă nevastă are lon Săracul, cît chip asemenea 

ei nu mai găsesci în toată lumea!“ | 

„Da ce spui tu, măi Țigane!: îl dise botertul. 

„Ba aşă. cucoane! o frumuseață şi o mîndreață ca aceea nu se ma! 

pominesce pă pămînt. lan poftim numai afară s'o vedr!% 

Dupăce-aa zărit'o şi boreriul, Sai minunat foarte de chipul ei, și 

îndată “i s'a şi pus la inimă, cît nu mai aveă astîmpăr nicăinr. Dra. 

gostea îl înghimpase urît! Bietul borer s'au fost tulburat cumplit, cît 

numa! seiă ce să facă, şi tot cugetă cum să poată el căpăta pe această
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frumuseață, că pînă acuma ce numa! voră, toate le şi avea. V&dindu'l Tiganul aşă de scârbit, "l-au întrebat: »Cucoane ! Îa spune'mi, de ce esci așă de supărat? Seir că eu nu odată "M-am alungat nouril, poate că și acum să'ţi ajut !4 
Boreriul "I-au r&spuns: „Dragul mieu! Sau sfIrşit vorea, bună pentru mine! Eu tot supărat oră fi pînă n'oru căpăta frumuseaţa aceea! „Hm!“ dise 'Piganul, peă sciă, cuevane, un sfat bun! lan uxtă-te încolo la dealul cel mare! Chreamă îndată pe Ion Saracul ȘI poron- cesce ca să facă în noaptea, viitoare dealul acela tot şes, și dupăce l-a, asemenă, să facă o grădină cu felii de felu de pomi, unii abră să în- frundească, alţii abră să înflorească, alții să fie cu poamele verdI şi alţi eară cu poamele eoapte. O rearbă mândră și verde să fie crescută pintre dînșii, cu roaăă groasă pe frundile ei şi ale pomilor. Şi viță. de vie să sădească; una să fie înflorită, alta verde şi alta coaptă ! Și un drum de aur să facă de-acolo pîn” la curtea dumitale. Acestea toate, socot, că nu le-a put face nici lumea 'ntreagă, necum ion Săracul, şi de nu 'ți le-a face, săr tar capul, şr-atuncr "x pute luă femerea, !« „Bine-ar dis, măy Tigane !« respunse boreriul ; „mergi dară degrabă la dînsul şi'l chreamă coace, că am să Spun că numar trei pari de primprejurul curţii mele n'a încă capete de om Şi că unul din er va fi al lui, dacă nu "'mr-a face lucrul acela înt”astă noapte !4 Tiganul se duse înti”o clipă la lon Săracul ȘI chtemâ să vită numal- decît la curte, că boieriul are să spulă cevă. EI ai venit, Cum “l-ai zărit boteriul, îndată "-au Şi grăit cu mare asprime: „Măi Loane! Vedi tu dealul acela acolo ? De nu mi "1-3 asămână tu în astă noapte să fie îot șes, şi de nu "mi face o grădină frumoasă pe locul lux, cu felii de felnu de pomi, unir să, "nfrundească, alții să 'nflorească, eară alții să fie cu poamele verdi şi alţi cu poamele coapte, şi dacă n'oni may întâm- pină eu acolo și felu de felu de păsery cîntătoare, şi-un drum de aur de-acolo pîn' la curtea mea pe de-amîndoauă părțile tot cu pomi şi vită de vie sădită în tot locul, o samă să fie abră înflorită, alta verde şi alta coaptă; bună de mîncat; și de n'oră afla şi felră de felu de Yearbă pin pom&t și roai& groasă pe frunde peste tot locul: apol să scir bine, că 'f-a stă capul în par !& 

Spărmîntat foarte s'au întors bretul Ion a, casă, plingînd şi căinîn- du-se, că sciă bine că aci! moartea lut, Vădîndu!l soțiea sa, că vine atiţ de scîrbit şi plingînd, "l-au întrebat, de ce el așă de ?ntristat şi de ce se valeră așă de cumplit? 
„Da cum nu mora fîngui şi cum nu m'oru văretă, draga mea! îr rEspunse el suspinînd, „că eată ce 'mr-au poroncit boreriul să” fac în astă noapte, și de nu -oru împlini poronea, apol aii dis că 'mr-a stă capul în par!k 

” 

m
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„Nu te spărmîntă. dragul meu!“ îl mângărâ ea,. „că Dumnedeu în: 

mare şi putemic! Fă'ți numar o sapă, o lopată, un hinleţ, o greblă 

şi-apol te culeă de te hodinesce!“ 

Cu îndoeala în inimă și cu spaima în spinare aii făcut bietul Ion 

toate cite "M-au spus nevasta sa, și-apol s'au culcat să doarmă. Femeiea. 

sa însă, dupăce-aă întunecat prăci, au teşit: cun toleag de aur afară şi 
au tras cu el nisce semne cruciş aşă în aer, şi eată că sai adunat o. 

mulţime de draci, — Dumnedeii cu noi în casă şi cruce de aur! — câtă, 

frunqă şi tearbă! Acestora l-ai poroneit ca să împlinească toate, după 

cum ai dis botertul lui lon Săracul. 

Cînd la, revărsat de zori, vine nevasta la Ion și'l scoală dicîndu'i: 

Ioane ! Ioane! jăn scoală-te de'ţi Ia sapa, lopata, hîleţul și grebla, şi te 
di acolo 'm grădină, şi cum îi zări că vine boreriul, să star dîz înnă- 

intea -lur şi să te faci că toemesci straturile şi că îndrepți cărările!“ 

Ion Săracul s'au sculat, şi cînd ai vădut grădina cea minunată și 

podul cel de aur gata, ai încremenit numa! şi nu sciă cui are să mul- 

țămească el pentru binele acesta ce "i Pai făcut. Uimit s'au dus în 

grădină. | | 

Nu mult dupăce-aă ajuns el acolo în grădină, eată că sosesce și 

boxeriul întrun rădvan cu patru car; se primblă şi 'ncolo şi 'neoace, dară. 

Ion Săracul stă dîrz și voros înnăintea lur. Borenmul s'aii mirat numar 

v&dînd minunățiile acestea toate și, înloc să se bucure de dînsele, s'aii. 

scîrbit şi may tare. Lui nu eră nici de grădină, nici de podul cel de 
aur, ci numai de femelea lui biet Ion, şi de aceea aii dis cătră Tigan: 

„Vedi, măr Tigane! Nor am cugetat că nici lumea ?ntreagă n'a fi în stare 

să. săvîrşască luernl acesta înti'o noapte şi eată că tontălăul Iesta de 

Ion ?l-au făcut sîngur!“ Şi earăș aă cădut pe cugete şi aii început a se 

scîrbi și mal tare.  Boreriului nui păreă bine că "ai împlinit lon po- 

ronea. tocmai după vorea lui, și că stăpînesce acuma, nisce minunății, 

ca carile nu sai mar pomenit cât ai fost lumea şi pămîntul! Supărat 

pînă la moarte s'aă întors boremul ear” la curtea sa. Tiganul însă, vE- 

dindu'si stăpînul său atît de măhnit, aă întrat la dînsul şir dice:. 

„Cucoane! Sci dumiata, ce 'mr-ai mal venit mie în cap?* 

„EX ce?“ îl întrebâ borerrul. 

'Piganul în răspunse: „la să ebremi earăş pă Lon Săracul și săr 

poroncesci ca să îmblăteaseă într” această noapte şiredile și stogarile cele 

multe can se află la arie, dară aşă, ca să nu le spargă, ci numal să 

aleagă firul pînilor nemvăscut, curat, și să le pună "n vravuri, fiecare 

felru de pîne de osebi; căci nu se găsesce om pămintean . care să sfir- 

sască aceasta într'o noapte!“
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„Bine-ax vorbit, măr Țigane!: î1 dise borertul, „așă să fie! Aleargă 
Tute numar de 'mi'! cheamă 'ncoace !4 

Tiganul s'au dus repede la lon Săracul și "l-au chremat la borertu la curte. 

Cît-ce-au întrat lon Săracul la borerră în cămară, au aflat pe bo- Ieriă şădind grecesce pe divan, e'un erubue lung în gură. Cum "lau vădut boreriul, îndată au rostit cătră dînsul: „Măr Ioane! Seir tu la ce te-am: ehremat la mine Și 
„Ba nu, cucoane!“ în dise Ion. | - „Apor dacă nu scil, ascultă că, 'ţ-oră spune! Eu. am o arie buceşită de șiredi și de stogur. Îut'astă noapte să 'mi le îmblăteser toate, dară așă, ca să nu-mi spargi nicy şiredile, nici stogurile, ci să'my alegi din- trînsele numai firul pînilor ne'nvăscut, curat, şi să mi le faci vravuri. dară fiecare felu de pîne de osebi, că, de mi” împlini acestea toate, apoi să scir că demineață “ţi-a stă capul în par! Ay audit ? Acuma te cară de-aice!% 
Sărmanul Ton earăș au început a suspină și a plînge Şi venind, a casă, "Iau spus soţier sal toată pricina chremărir sale la borerti, din capăt și pînă ?n capăt, ce ŞI cum "I-au poroncit să facă, că, dacă n'a face, apol "X-a stă capul în par. 
„Nu te înfricoşă, drăguță !* îx răspunse ea; „tă'țI numar un îmblăciu, o lopată, o greblă şi un măfurotă, să le arby sata pîn' de sară, şrapol habar să n'a, ţe poți culcă şi hodini în vorea cea bună !& Bietul Ion ai făcut cum “l-au învățat nevasta sa Și, cînd au în- sărat, s'au pus la masă Și ai mîncat şi, după ospăț, s'au culcat să doarmă. Dară ea au leșit earăş afară cu toreagul cel de au: în mînă, ŞI earăşaă tras nisce semne cruciș pin aer, de s'au adunat o mulţime de şoareci şi guzani din toată lumea, câtă frundă şi rearbă, și Ir-aă poroncit: „Eată! mergeţi la cutare arie și scoateţi de pin șiredi şi stoguri firele ne'nvăseute Și curate din spice, și le faceţi vravuri, dară fiecare felră de pîne tot de osebr!“ Şoarecir sau dus acolo. și eră atâta de mulți, cît poate pe tot spicul au fost. cîte trer, şi într'o nimieă de ceas au fost toate gata! Cind de- mineaţa, la revărsat de 207I, ai sculat nevasta earăş pe lun dicîndu”: „loane! lan scoală-te acum, c'ar dormit destul, de” ra îmblăciul, furca. lopata şi măturorul, și te du la arie; și stăr dîvz şi YoIos, şi cînd îi vede că vine boierul. să te facr că foemesci vravurile 1! EI bietul s'au sculat Și acuma numai pe gata ŞI, uimit. de cîte s'au făcut, s'au dus la arie. Aice 'şI-au înfipt furea întru t'altul, îmblăciul într'al treile. lopata în al patrule și aşă mar departe, ȘI-apol "ȘI-au luat măturorul în mînă și au început a se face că mătură şi dincolo și dincoace Şi că strînge vravurile may grămadă. 

n Vrav, grebla în-
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Eată că susesce şi borertul întrun rădvan mîndru, şi cînd au vădut 
toate gata, puse 'n rîndeuală, "I-ai trecut numar rece prin spate, îi sau 
tăcut r&u la inimă şi galbăn și negru pe dinnăintea ochilor, încât au po- 
roneit îndată să se 'ntoarcă earăş la curte. Tiganul s'au spărieat de 
borerră, ce'i este că s'au făcut așă de galbăn şi, îngrijeat, cugetă în sine: 
„Ce să fie oare? Ion acela e eu necuratul! Hm! Și cuconu-mrei să nu 
poată 'căpătă frumuseaţa, aceea ? Cum se poate aceasta? Da am să mat 
fac eu una În! lon, carea să'1 pună de bună samă capul în par!“ Cu 
acest cuget aleargă Tiganul vesel la borerru în casă şi, aflîndu'l mar venit 
cevă în fire, "I-au dis: „Cueoane! Încă mar este un mijloe carele, de 
sigur, jur pe Dumnedeă, că "Wa înțăpă lur Ion capul în par!* 

„Da ce spul tu, măi Tigane!* dise boreriul ; „ce Thijloc, âe lueru 
să fe acela: 2 | 

„Apor ascultă, cucoane în respunse cloroiul ; „să chremi pe lon 
Şi să porongesel că, dacă ma aduce pe mîne amreadadi pe Dumnedeu 
sfîntul la dumyata la masă, apor 7-a stă A capul în par! Aceasta ma î el 
în stare nicidecum so facă !* 

„Binea vorbit, măr 'Pigane!* dise boreriul mai învoroşat puțin ; 
„mergi dară iute la dinsu! de'] chreamă 'ncoace. să vină tare de grabă !* 

Cum ai poroneit boreriul, Țiganul îndată ai şi tăcut, şi Lon Săra- 
cul s'au aflat, după poroncă, înnăintea borerrului. Cum "l-au vădut bo- 
Xerăul "-aă şi poroneit dicînd: „Eată, măr Ioane! acuma să mergi şi să'mi 
cbremi pe Dumnedei pe: mîne amieadădi la masă, că, de nu 'lîr ehiemă 
să ospetede cu mine la masă, apor capul tău ţi-a stă în par!“ 

Audind aceasta Ion, sau cam înspărmîntat, dară, punîndu'si toată 
nădejdea în. soţiea sa, au venit a casă. Cum l-au vădut nevasta, îndată 
'l-aă întrebat, la ce 7l-au chremat şi acuma? El "au spus toată pricina 
cum este şi ce "I-au poroncit să facă, că, de nu "ra face, apoi "1-a stă, 
capul în par. 

Acuma s'an supărat și bieata soție, audind de aceasta, dară, îmbăr- 
bătîndu-se, "r-aă dis: „Dragul mreu! Eu văd că hapsînul acela vre numai- 

decît să/ţi rare capul, că la mare lueru te-ai pus, cît nu'ţi pot ajută aice 
“nimică! Dară tot "p-oni dă o învățătură: Să mergi cătră amreagdădi, în- 

încotro te-or duce ochil, numai să Ia! sama bine la toate!“ 

Ce să facă acuma bietul Ion? Supărat, scîrbit cum eră, s'au pornit 

la drum, șt-aă mers, şi-a mers, şi-aii mers o bucată bună, Șl-au Yeșit pe-o 
toloacă, pe care păsceă mulțime de vite, felri de felră, şi eră atît de 
grase şi de mîndre, cît abră se mișcă, măcareă toloaca aceasta eră prun- 

doasă și uscată, și Iearbă mai că nu se află. Trecînd prin ea, s'au dus 

mai departe, şi călătorind aşă, au întrat într'o țarină cu nisce rearbă 

mîndră şi mare şi mleacoşă, cît tot de-a dragul s'o pasel. Aice earăş se 

1
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află mulţime de vite, felra de feltu, dară atît de uscate şi prizărite, cât 
abră se cără. Mergînd mar departe, dete, după o bucată de vreme, de-un 
om bînd apă dinti”o fîntînă; dară cînd se plecă să bee, atunci apa secă 
în tund, şi cînd: se rădică, fîntîna earăş se împleă; şi tot aşă mai departe. 
El Sau mirat foarte, că -ce să fie aceste lucruri, că el nu le puteă pri- 
cepe, nici vu "și le putea filcui! Si tot au călătorit mar departe, şi. 
mergînd așă prin nisee pustiruri, au dat de-un on bătrîn bătrîn, și dise: 
„Bună diua, moşule !“ | 

„Mulțămim dumitale, fătu-mrea !& î4 răspunse moșneagul; „da 'm- 
cotro te duci şi cine te-ai adus pe-acolea ?4 

„la păcatele mele '* îx răspunse lon Săracul ; „un boreari din sat 
tot mă nă&căjesce, vrînd să'mi rare capul. Odată "n-au poroncit să ase- 
mened un deal şi săi fac o grădină acold cu felru de felni de pomi, unil 
să "ntrondască, alții să 'nflorească ; la unix să fie poamele verdi, la alţir 
coapte, şi tot întwacest modru să fie ŞI-o vie acolo, şi Yeagba cu roauă 

Și un pod de aur să fie pîn la curtea lut. Altă dată 'mr-aă poroncit 
ca să! îmblătese o arie plină de șiredI și de stogurr și să pun firele 
ne'nvăscute, curate, în vravuri, şi fiecare felru de piîne să fie deosebi, dară să nu sparg nici stogurile, nier şiredile, şi Dumnedei tot m'au scos din 
toate belele acestea. Dară acuma nu seiu ce "1-au mar dat în cap. căm'ai 
trimes să chrem pe însu'șI Dumnedei sfîntul pe mîne amileadădi să șadă 
cu dînsul la masă, şi nu scii ce să mă fac şi ?ncotro s'o mar apuc, şi ce să direc ca să pot află pe Dumiedei şi să/l rog ca să mă scape și 
din această nevore !“ _ 

Atunci bătiînul “-aă dis: „Drăguţă! Eu's Dumnegeiă !% 
Cînd au audit Ion că moşneagul acesfa este Dumnedei, îndată ?i Sau închinat, şi nu sciă ce să ifacă de bucurie c'aă dat peste dinsul. 
Atunci Dummedei au voit să ispitească credinţa, or de-a spune 

toate cu dreptate cîte-aui vădut şi "l-au întrebat dicîndu'r: „Dragu-mreă ! Aci să'mI spui drept, ce-ar vEdut şi ce-ar aflat tu venind încoace 24 
„Ea. Doamne!: dise Ion Săracul, „călătorind încoace, am ajuns 

pe o toloacă pietroasă co mulțime de felră de feri de vite păscînd şi eră atît de grase și frumoase, cît de-abră se uniri de pe loc, măcarcă 
Yearbă nu se află mai nimică acolo, și mult m'am mirat. de acest lucru !* „Să nu te minunedi de aceasta, drăguță!“ în dise Dumnedeii ; paceste vite sînt acelea cari le vînd oamenit, sau le dau de pomană, și nu Îi pare r&i după dînsele! Dar”. mar departe ce-ar vădut ?c 

„Mergînd mar de parte, Doamne!“ urmă Ion Săracul, „am întrat într'o țărină cu nisce rearbă mîndră şi mreacoșă, cât de-a dragul so fi păscut. Aice se află earăș mulțime de vite, felru de feliă, dară atît de uscate, cît de-abră se ținea pe picioare. _Și de-acest lucru tare m'am
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mtrat şi n'am putut pricepe. cum. de. nu se îngrășă vitele acelea pe-o 
pășune așă de bună!“ 

Vedi, drăguță!“ îr dise earăș Dumnedei ; „aceste vite sînt acelea 
cari le vînd, sau le dăruese oamenii, dară apoY îi pare râu după dîusele, 
şi măcarcă se află întratiîta, bine, ele tot tînjesc! Dară may departe n'a 
vădut nimică ?: | 

„Ba da! Doamne!“ îl răspunse Ion Săracul ; „venind ei mat încoace, 
am dat de un -om vrînd să bee apă dintro. fintână, dară cînd se plecă 
să bee,, atunci apa se > cobortă în fund, şi cum se rădică, fîntîna se îm- 
pleă, earăș cu apă; şi tot aşă mar departe de cîte or se plecă şi se 
rădică !* 

„Acest om, drăguță 14 în tileni mai departe Dumnedeă, „pînăce 
eră pe. ceea, lume, ai mers într'o di de vară, cînd eră ârşița may mare, 
în țârină să cosască, luînd cu sine şi-o cofă cu apă. Dară cosind el, 
eată că sosesc la dînsul alți cosaşi, carir 'ȘI-aă uitat să'șI Yare apă, cînd 
ai venit demineaţa la cosit, şi “l-aă rugat să li dee și lor apă să bee. 
Dară el nai vrut nici întrun felu să li potolească setea, dicînda-li, 
că'1 trebue şi lu și de ce nu 'ş-ai luat și er apă de-a casă cînd au: 
venit încoace, sciind prea, bine că I-a trebui. Sara însă, cînd s'au por- 
nit a casă, aă vărsat cofa pe jumătate cu apă jos, şi acuma 7l-ar vădut 
cum pătimesce! Dar mar departe mar vădut nimică ? 4 

„Nu, Doamne!“ îi răspunse Ion Săracul. 
„EX bine, dragul miei!“ în vorbi Dumnedei mai departe; „du-te 

acum înapol a casă și! spune borerului, că eii oră fi cu bună samă mîne 
pe-amreadădi la dînsul la masă, dară, dacă voesce ca să mănînc și eu 
cu dînsul împreună, apor să'm! facă următoarele bucate: Să caute o vacă 
neleapcă -a fată, și să fete o vițeă și viţeaua fatată earăș să fete o vițeă 
şi vițeaia aceasta, încă să fete o viței, şi toemai de la vițeasua, aceasta 
să mulgă lapte și să'l pură la foc să frearbă; apor să samene malară 
mărunțel (meră), să răsară, să se coacă, să'l strângă ?n stog, să/l îmblă- 
tească, să/l pisede şi să'l facă păsat, şi după aceea să'l spele și să'my 
facă lapte cu pasat %) cu laptele cel muls de la a treia vițeă de la o 
vacă neleapcă. Dacă "mi-a face el mie toate acestea, atunci ori mîncă, și 
ei cu dînsul |!“ | 

“Ion "și-au luat diia bună de la Dumnedeiă şi sati întors a casă. 
Ajungînd a casă, ai mers la boreră și "l-au însciințat despre toate 
cite "I-ai spus Dumnedeu ca să facă, dacă vrt să ospetede şi Dumnedeu 
la dînsul la masă. Audind boierul de această dorință a lui Dumnedeă, 
W-au răspuns lui lon: „Las să vită, numai, că am eii alte bucate mar 

*) Pe unele locuri die »mleşniţă« în loc de »lapte cu păsat.< 

11%
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bune cu cel ospătă!“ Şi ai început a găti mereii felră de felii de bucate, 
cîte numar li ajungea bucătarilor prin cap. 

Cînd a doaua di, eată că au sosit Dumnedeui la tinipul hotărit şi 
întreabă pe borertă, orr de "W-au gătit bucatele după cum 'W-aii poroncit? 

„Boleriul M-au răspuns: „Eu; Doamne m'am grijit cu felră de felu de 
bucate, unele mar iscusite şi mai alese decît altele, dar” acel felni de 
bucate ce-ar dorit, n'am fost în stare să'l fac așă în grabă, şI-apor nicr 

„au Sar preă șede pe o masă borerească lapte cu păsat !* 
| Atunel "au grăit Dumnedeu: „Dacă nu esci în stare să împlineser 
aceasta, apoi! la ce pâroncesci altora lucruri cu neputinţă de "'mplinit, 
amerințîndu-li că li pune capul în par?2% După aceea au scos Dumne- 
dei din curte afară pe Ţigan înnăinte, căcr el eră mar de vină, şi pe 
bolerră după dîusul, şi I-a poroncit să se pură unul de-o parte și cela- lalt de altă parte de poartă, şi binecuvîntîndu'l cu mina, s'au prifăcut amîndor în doi stilpi de preatră. După aceea au chremat Dumnedeu pe lon Săracul la curte ŞI "I-ai dis: „Ved, loane, stilpir aceştia de preatră? Fată ce s'au ales din borer şi din Tigan! Tot nimică nu s'a alege din toți acera carii îmblă cu nedreptate și caută să surpe pe alțir și să li jale er binele lor! Pe tine însă te-am cunoscut om cu dreptate şi cu priință; de acea: îți dăruese ție toate moşiile, satele, curțile; avuţiile, în scurt, tot binele boreriului, şi te fac pe tine stăpîn în locul lur pînă cînd te”1 purtă cu omenie ŞII fi cu dreptate pentru toți!“ l)icînd acestea, au binecuvîntat pe Ion Săracul şi pe nevasta sa şi-apor sau făcut nevădut. Ion Săracul eră acum foarte bogat și cel may fericit om în lumea, "mtreagă și au trăit cu omenie şi dreptate în ticnă cu nevasta sa tare mulți an pînăce-aă murit Și ei, lăsînd pe copil ca moştenitori în locul lor. Eară eu SI 

M'am încălicat pe-un pară de săcară 
Și v'am spus o poveste n astă sară! — Plătiți'mi-o ! — 
„Să "ţi-o plătească Dumnedeă !« 

Eapa cea de trei dile de lungă. 
Eră odată un -om şi aveă trer ficrorr și o eapă de trer dile de lungă. Eapa aceasta, eră, pîn' la prînd pintenoagă, ear pîn' la amreadăqi brează. Ea eră aşă de mare șI-atîta, încăpea într'însa, încât nu mar ajungei pășunea, de pimprejur şi trebură so ducă pin codri şi munți ca să se sature de păscut. Când beă apă, sorbră toată apa din Părăul ce curgeă pin sat. o  
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Locuitosii ținutului aceluia suferiă foarte mult din pricina ex. Er 
trebuiă totdeauna se aștepte pînă ce isvorră și venă altă apă pe părăui, 
căci altfelri maveă de unde se bee nici er, nici să'și adepe vituțile. 
Aşă se întîmplă nu odată, că şi murtă oamenii de sete. Deci dară se 
sfătuiră toți locuitoriy ținutului ca să: alunge pe omul acela, cu eapă cu 
totul, de pe acele locuri, că numai atuncra puteă fi ex siguri că n'or may 

duce nevole de apă. Aşă şi făcură. Într'o di se adunară o mulțime de 
oameni la dînsul şi” spuseră verde "m față şi hotărît, că ori să se ducă 
încotro "l-or duce ochii, să nu li may cadă grei cu eapa lui cea mare, 
ori de nu, apol "l-or scoate er cu de-a sila, sai "-or ucide eapa. Vădînd 
bietul om că wn'are meotră, s'au rugat să'l mal îngăduească pînă "%-or 

aduce ficrorii nuele de la pădure, apoi n'a mar adăpă-o la părăul din 
sat, ci a trimete pe ficiorii săi cu dînsa la mare, că acolo va avă 
destulă apă de băut. Locuitorit S'aii îndurat și "l-au ma! îngăduit, după 
dorința lu. "Omul au mînat îndatamare pe ficiori la pădure, ca fiecare 
în deosebi să aducă cîte un car de nuele ca se arbă cu ce mînă eapa 
la apă la mare. 

Mînecînd ficxorii într'o di foarte de demineaţă, sai dus după po- 
ronca tătîni-lor la pădure după nuele, şi ai adus fiecarele cîte un car. 

După aceea au încălicat, ea astăqi, ficrorul cel mai mare pe eapă lîngă 
grumad, aii pus și carul cel de nuele lîngă sine şi s'au pornit cu dînsa; 

ca mîne au încălicat pe dînsa, pe la mijloe, fictorul cel mijlocii, şi sati 

dat şi el a o mînă eu nuele din carul ce'] adusese el și le pusese toate 
lîngă dînsul; au luat şi ficăorul cel mar mic carul său de nuele şi aii încă- 

licat şi el'a treta di pe eapă, mat despre coadă, şi au început so mire 
la apa mării so adepe acolo. Mergînd ex aşă ami cât ai mers, aui întălnit 

ficrorul cel mal mare pe in om, carele mergeă tot pe acel drum într'a- 
colo, dincotrd ventă er, şi dindu'” diăa bună, "l-ati rugat dicînd: „Bădişo- 

rule! Fiindcă mergi tot pe-această cale, te poftese ea se spul frățîni-mreu 
cînd “l-îr întălni mîne, să mire eapa mal tare, că'r însătată foarte. Omul 
m-au făgăduit că “i-a spune. A duaua di Sau întălnit, omul cu dinsul şi 

i-au spus. Fielorul Y%-au mulţămit și %-ai dis, că el mînă cît poate, că 
ami "i s'au rupt mai toate nuelele cîte le avea, dară îl roagă ca să în- 

demne şi pe frate-săă, de la coadă, cînd l-a întălni mîne, ca să grăbească 

şi el eu mînatul, că altfeliu I-a peri eapă de sete. Drumeţul "i-ati spus: 

„Haide hai! Las” că -oni spune eu, numai de "l-orăi întălni!“ A trera 

di s'au întălnit și cu cel mar mic din frați şi "I-ai spus și lu! ca se mile 

eapa mal tare, că” însătată foarte. Acuma ati început acei tre frați să 

îmblătească în breata eapă, încât fiecare "și-a rupt toate nuelele pînăce 

au ajuns la' mare. Aice au dat er eapa să bee apă, şi bînd ea.cam 

lacom, pentrucă eră foarte însătată. au supt apa pe jumătate din mare. 

Dupăce au bsut, au dato la păscut pe țărmul mărir.
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Păseînd aşă, eată că veni un vultur așă de mare și de tare, cît au apucat eapa în cănci și sai cam mai duscuea. Zburînd așă cât au zbu- rat, I-au venit de la un timp prea greă şi ai scăpat'o jos. Cădind au 
„picat în. coarnele unui țap care păsceă pe un cîmp șes, foarte frumos, Cînd s'au izbit minunăţiea de eapă în coarnele lui, țapul nicr n'au sîmţit nimică, — atît de cumplită mamilă eră el, — ci au tot păscut cu dînsa în coarne și ai păscut atita de mult, pînăce ai început a putredi eapa în coarne și a se răsipi. Zăhăindu'l muscele ce se nădiseră la hotul epei, au fluturat ţapul odată din coarne şi atuner-au cădut eapa jos şi au acoperit cu stârvul er pe cimpiea aceea un loc de cinexdecy de fălci! La acest stirv sau strîns o: mulțime de cîni, lupi. urși, corbr şi alte dobi- toace, de ai. ros toată carnea de pe ciolanele: eper încît rămăsese locul acela acoperit acuma numar cu erolane. | 

După cîtva tîmp au trecut pe aice nisce călători și,. vEdind acea mulțime de crolane, au dis unul cătră altul, că ar f păcat să dacă acele clolane aşă de geaba! Dar ce se facă er cu dinsele? Sau stătuit încoace Şi ncolo și ai ajuns la capet ca să facă o cetate. Îndată sau apucat cel ce eră meşteri și au clădit din oasele acelea o cetate fuarte fru- moasă, cu fata cătră amyeadădi. Lir-aui luat adecă spinarea, epeY cum se țineă la olaltă şi au îndreptat'o, şi apor pe diînsa, ca pe o temelie. aii zidit cetatea cu case, cu dughiene, cu școală, cu biserică cu totul.  Aice aii vlețuii ei timp îndelungat în tienă Și pace, şi se țineă tare norociti că "şi-au putut. întemeia întrun timp așă de scurt o cetate atât de Iru- moasă și trainică.  Dară bucuriea şi liniscea lor n'au tinut mult, căcl, sculîndu-se într'o demineaţă, au aflat cetatea învîrtită cu fața spre apus, încît soarele răsăriă acuma în dosul caselor! „Ce să fie. aceasta, . stri- gară cu toții, „că doară nu Şi-au schimbat soarele cursul, saă cerlul cringul său!“ Și au Yeșit pimprejarul cetății să caute să dec de pri- cina învîrtiturey er şi să afle ce'i lipsesce. Îmblând ei în toate părțile cătînd, aă găsit că au ros oareșcine în spinarea cea de eapă pe care eră clădită cetatea. Chipzuind asă, au dat de samă - că poate dihaniea ceea ce au ros la temelie au învîrtit cetatea rodînd. Deci s'au sfătuit ca să se așede cu toţii la pîndă, cu pusei, cu arce, cu Săcuri, cu coase, cu furei, în scurt, fiecare cu ce va aveă, la îndămînă ca doară ar prinde dihaniea ce roade la temeliea cetății lor. Cum s'au sfătuit, așă aa şi făcut. Cînd noaptea, eată că vine o mâniilă de vulpe, care au început a roade aşă de cumplit, cât învârtră cetatea, rodînd. Cum au zărito pîn- dașir, au sărit fiecare cu ce aveă în mînă şi ai tot dat într'însa pînăce au omorit'0. Acum bucuriea lor că au scăpat și de duşmanul lor cel mal mare. A doaăa di sau dat toţi cetăţenir la jupit. Vulpea au fost atita 
) 

de mare, încît toți cetățenii "Si-au jupit cîte un petic de piele, unul de o



e
p
i
t
e
t
 

Mp 
Sr 

fb
 t

as
ta
 

v 
a
 

167 

cușmă, altul de un cântăş, altul de un feliă de blană, altul de altfel. 

“şi ablă au fost jupit'o toată pe de o parte, și ar fi ma! jupit poate şi 

pe de ceealaltă parte, dară n'au putut'o întoarce, măcareă sai fost apu- 
cat toți cetăţenii s'0 întoarcă, și n'au putut! Max rămăsese un fcor al 

unei babe, carele încă nu "şi-au fost jupit nimică, că diceâ că nu "ir de 

niciun folos. Dar” baba tot nu "I-ai dat pace, pînăce n'ai mers şi el 
să jupească cevă, dicîndu”: „Da du-te și tu. nebunule, şi jupesce măcar 

„cît de puţin, pînăce n'o jupesc toată, că tot “ţi-a. prinde vreun bine, 

nici nu scir-la ce şi cînd!“ Bretul fieror n'aă avut încotr'd, ci au luat 
"an cuțit şi "l-au ascuțit cum îr briclul, și-apor sau dus să jupească şi el; 

dară aă sosit prea tîrdiu, căci vulpea eră acum juapită pe o pante. Fi- 
clorul babei n'a căutat că toţi cetățenir n'au putut'o întoarce, “ci punînd 

cuțitul jos, ai înhăţat?o de picroare și, cîrnindu-le, aă întors vulpea. După 

accea s'aă. dat la jupit și au jupit toată partea aceea sîngar într'o di de 
vară, toată dita şi, înflîndu-o în spate, au venit cu plelea aceea a casă, 
ai dubito şi 'șx-au făcut din ca o pungă mare mare. Apor sai pornit 

în. călătorii cu această pungă. j | 

Îmblînd fictorul baber așă pin lume, au întălnit o tabără de cart. 

pline cu sare. “El au cerut de la oamenii cer cu carle ca să'r dee Și 
lux sare :pînăce 'pr-a împle punga. EI s'au învoit ca săi dea, dar "l-au 

întrebat mai întîru. că ce sare a încăpea în punga aceea, n'ar fi oare 

mai bine pentru dînsul să'şi Yale aşă vrun drob doaut de sare, decit 

să cerce a pune în pungă? EI însă l-au răspuns: „Nu vă 'ngrijiţi de 
punga mea, ci daţi'me numai atîta sare pînăce "mr-ori împle-o,. și, dacă 

ma încăpeă mult întinsa. sai de n'oru pute o duce, apol să vo luați 

îndărăpt!“ - 
Oamenii acela, aveă, doauăsprădece cară; pe acestea pe toate le-ati 

descăreat în punga ficrorului, şi ea încă tot nu se împluse. Drumeţii se 
ulmiseră de un lucru ca acesta, dară tot se mîngără, că sarea nu l-a rămîne 

prerdută, ci vor căpăta-d îndărăpt, deoarece ficlorul n'a fi în stare nici 
s'o rădice de jos, necum so ducă ma! departe, fiindcă pe fiecare :car 

eră încărcate cîte cinersprădece măji de sare. Ficxorul babei însă cum 

au vădut carăle de sare descărcate toate, ai apucat punga cu o mină, 

aă puso pe spate şi s'au cam mai dus cu dînsa în drumul său. | 
“Călătorind fierorul babe aşă cu punga pe spate, ai vEdut pe un 

om cosind. câte o sută de făler întro di, dară şi mîncă pe di câte trer 

cară de pine și beă câte tre buţi de vin, încît femerea lur coceă toată 

dida şi toată noaptea la pîne, şi abiă/l-puteă giui. Beata femele eră. 

acuma atît de necăjită, încât nu mai sciă ce să facă. Dar” ducînd ea 

într'o qi de mîncat bărbatului său, s'au întălnit cu fielorul baber care 

mergea cu punga cea cu sare pe spate. EI "I-au dat bună dia șr-apor 

ai întrebat'o: „Da cuy duer atîta merinde ?*
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„La bărbatului mire pe care poate "l-ar vădut că cosesce Ia acolo. întro di cîte o sută de fălci de rearbă, dară şi mănîncă cât te sparil! lan vedi numar câtă mîncare în duc, toată o mănîncă Şi încă uneori nici nuY ajunge! Of! doamne, mult mă mar năcăjesee el! 'Toată diia şi toată, noaptea trebue numar să fierb -și să coe pentru dînsul! Sciu că mare po- mană "și-ar face acela care "mi "l-ar pute omori!“ , 
Fielorul baber îr dise: „Ei “ţi ?l-oră omori, draga mea, dacă "mil dă mîna că merge după mine! - 

- Femelea, tare bucuroasă, “I-au dat mîna, ma! ales că și fierorul nu eră hiîd, șrapor W-au dis să meargă cu dînsa şi să se ascundă acolo aproape întrun hucri, și, cînd "I-a face un semn, el să se răpeadă şi să omoară pe bărbatul er. După cum sau vorbit, așă au și făcut. Ascun- dîndu-se ficxorul baber cu punsa cu sare întrun dos de hucru, au mers femelrea la bărbatu-său și "I-au dat'să mănînce. Dupăce au mîncat, au “pus'o să”! caute în cap, ca doară ar pute adormi mar degrabă. . Cău- tîndu' ea în cap, au adormit el. Atuner ai făcut mulrerea sămn ficro- rulur ca să vită să'l omoară. El au sărit de sub huciă și au venit pînă lîngă dînsul, și, “cum dormră el cu capul pe braţele mureri! sale; "l-au lovit odată cu punga cea cu o sută, optdeci de măji de sare. din toată văsputerea, chitind că nu s'a seulă mar mult de jos! Dar au fost cuge- tat r&ă, că nu "I-âu stricat nimică cu aceasta ! Lovitul, carele abrâ ațipise, Sai deşteptat repede, Și, stărpinîndu-se în cap la ureche unde'l pălise, ai “dis muteri sale: „Măr femere hăr' Jan caută, rute aice la urechie, că m'aă pişeat un purice !“ _ , . 
Atunci ai încremenit ficrorul babei, înțelegînd că bărbatul mulerii mai sîmțit may multă durere decât de la o pișcătură de purice! După aceea Sau întors: bărbatul pe ceealaltă parte şi, vEdînd pe ficror urmit lugă dînsul, "l-aă întrebat că ce caută pe aice?  Atunera bietul, nescind ce să dică, au rupt'o la fugă cu sarea în spate ; ear" omul acela după dînsul ca să'l prindă şi să'r pună crucile! Fugind er așă, îl ma! ajungea co- saşul.  Vădînd bretul ficror că nuy încotro, au sărit cu totul în poalele unui sămănătoriă, care sămănă mâdăre din poalele Cămeșii, și aşă au scăpat dinnăintea cosaşului carele, prerdîndu'l din vedere, s'a întors în- dărăpt. 

| - Acel sămănătorră încă eră om foarte are, căci, aruncînd mâderea cînd o sămănă, într'o parte șim alta, mergând tot înnăinte, aveă pe urma lui ce grăpă cîte cinerdecy de grăpr, una lîngă alta. — Pe la nor au cel mult trex grăpi Joe una lîngă alta. —- Acest om, sămănînd, tot asvîriră cînd și cînd cîte o mădăre și în gură Şi O mîncă, căel asă se îndătinase de cînd eră mic. E] nici mau băgat de samă că au sărit acel ficror cu punga cea cu sare cu totul îu poalele luy, Şi “lau aruncat odată cu g mădăre în gură. Vedîndu-se acuma bietul într'o primejdie și mar mare, 
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adecă să fie mîncat de viu de. sămănătorră, s'ati ascuns într'o măsei de 
ale lui, care eră bortoasă şi așă de mare, că de-o parte de măseă lătră, 
cînil, ear” de. ceealaltă parte cîntă cucoşii, şi nu se audră unit pe alții! 
Aice stă bietul tupilat întrun unghră în măseă cu pungă cu totul, nesci- 
ind ce s'a, mai întîmplă cu dînsul. Sămănătorul au sămănat cât ai să- 
mănat ; dar au simțit că "i s'au vîrit cevă în măseaua cea bortoasă și tot 
ai dat cu limba ca să scoată gozul afară, dară n'au putut; şi pentrucă/l 
zăhără foarte, aii strigat pe cei ce grăpă să vilă la dînsul să caute în 

gură: să vadă ce îi s'au băgat în măseă. 
Venind grăpătorii şi căutîndu”i în gură, au aflat pe ficror cu pungă, 

cu. tot șădînd ascuns în măseă, şi "l-ati scos afară. Sămănătorul, vădin- 

du'l, sai mirat foarte, cum de ? i Sau băgat în gură şi nu l-au sîmțit, şi 
l-aă întrebat să spună adevărul, cum ai întrat el în gura lui, că, de 

nu "I-a spune drept, apor "l-a pierde. El -au spus toaţă pătăraniea sa, 

de frică, şi așă au scăpat întreg şi nevătămat. ȘI-apoi s'au cam mal 
dus pin lume. Eară eu | 

„M'am încălicat pe un pară de săcară 

Și vam spus o minelună verde 'n ast” sară!“ 
„Plătiţi'mar-o !% 

    

Cei doi băeaţi părăsiţi. 

Eră un. om, cărula "I-ai fost murit femerea cea dintiră, şi "X-a rămas 

de la dînsa un băeat şi o copilă; dară pentrucă eră. încă tînăr, s'aă 

însurat de-a doaua oară şi "şi-au luat o “murere, pe care o tubră foarte. 

Această maştie ţineă foarte răi pe băeaţii cei rămaşi de maică şi îmbiă, 

totuna pe bărbatu-săi, ca să/i alunge de-a casă sai să'r preardă cumvă, 

pentrucă nu putea suferi în ochi: Bărbatu-său însă nu vrea, pentrucă i 

eră fii drepți din sîngele său. Dară mulerea tot nu încetă să! roadă 
urechile ca să"! prăpădească, că de nu "ra pierde, ea "la lăsă și n'a 

mai şede cu dînsul. El o avea foarte dragă, ca ochii din cap, şi pentru ca 

să nu'l lese, W-au făgăduit că "1-a întră în vore. Dară ce să facă cu dînșil. 

că de -omorit, nu cutedă să” omoară? Deci au început a se sfătui amîn- 

dor, în ce felu să prăpădească și să se coroată de dînșir. După multe 

sfaturi s'au învoit la aceasta ca să'I ducă afund în pădure şi să'r lese 
acolo şi, neputînd er nimeri ma! mult a casă, se vor curăți așă de dînșil. 

Cum s'au sfătuit, aşă au şi făcut! 
Înti'o qi saă sculat omul acela desdemineață și ai poroncit femeil 

să facă merinde, pentrucă are să meargă cu băeții la pădure după lemne.
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Femelea l-au făcut merinde și l-au pus'o într'o traistă. cît să albă de 
ajuns pe dia aceea. Cind să se pornească, au spus copiilor ea să vilă 
cu dînsul ca să'r ajute a strînge lemne. Dară er nu voră să meargă nicr- 
decît, pentrucă copila. ca mar mărişoară,. aveă un presîmț râu şi îmbiase 
şi pe frate-săi să nu se ducă; dară înfricoşîndu'1 maştiea, că va fi var 
de dînşir a casă de n'or merge, n'aă avut ce să facă şi Sai pornit şi el. 
Cînd însă la, dus, ai apucat copila, pe nevă&dute, o mînă de cenuşă de pe 
vatră şi s'au luat după accea câtinel după dînşir. Cum au ajuns în pă 

- dure, aă și început copila a presură cenuşă pe urma sa, tot ici colei, 
ca să poată cunoasce drumul pe unde aă mers. Mergind er așă pînă hăt 

_afund în pădure, au stătut puțin de-ai făcut foe și au mîncat. Ce să 
facă amu tată săă ca să se șteargă de dinnăintea lor şi să'1 lese sînguri aice? Au chitit ami cât au chitit şi pe urmă 'Waă dis: „Dragir miei! 
rămîneți voi aice şi mă aşteptaţi, că eii m'oră duce Ia may încolo în pă- dure şi-oră face lemne şi după aceea om merge carăș a casă.« Copii! nu prea vreă să r&mîră, dicînd: că el s'a îndepărtă poate prea tare, şi că ex se tem sînguri aici, dară să meargă Şi el cu dînsul! Bretulur om i se rumpeă inima după copil, dară n'aveă încotrd. că nevastă-sa îi spu- sese a casă, că de 'r-a aduce îndărăpt, apol să seiă că ea l-a părăsi de bună samă, ; Şi de aceea au sfătuit tot cu binele pe copii ca să r&milă acolo, că el a veni îndată, ŞI-apol or merge a casă. Breţir copil wau avut ce face și ai rămas acolo singuri, ear tata lor au luat săcurea cu sine şi s'au dus într'o parte în pădure pînăce s'au prerdut din ochit lor. Aici au legat doaui& lemne de un copacii şi, cînd bătea vîntul, se lovră lemnele “unul de altul şi tot făceă, coc! croe! așă încât în păreă că tară acolo cinevă lemne. Copiir, audind bontănitura și elocănitura aceasta, credeă întradevăr că acolo se află tata, lor făcînd lemne. Er dară au așteptat și-au așteptat ea să încetede a face lemne și să viră la dînşil ca să meargă a casă, dară bontănitura nu încetă, nici tata lor nu se arătă. Ce. să facă er acuma, că mar prindea noaptea în pădure? Sau luat și s'au dus câtinel după văetul acela: de crocănitură. Cum ai ajuns „aici şi ai zărit lemnele acelea legate de 'copacă şi bontănind, sai spă- rieat şi au cunoscut că tata lor "ai înşălat numai ȘI "I-au și lăsat aice. Sînguri în pădure în prada ferelor! Ce să sciă e! a face? Au început a plînge şi a se văretă şi s'au întors, tremurînd de frică, earăş la acel loc, unde "-ai fost lăsat tata lor. De aici Sau luat amîndoy pe urma cea de cenușă îndărăpt, tot dă, dă, dă, tot dă, dă. dă, pînăce-au ajuns într'o vreme de noapte a casă. 

Aice au fost tăcuţ maştiea lor felră de felii de bucate alese, tot plăcinte şi scoverde și s'au fost pus amîndor la masă şi au ospă&tat. Cînd la urmă l-ai rămas vro câteva cîrmoji. Atuncia dise femerea cătră băr-  
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batu-său : ! „la! de ar fi acuma copiii a „casă, ar mîncă și ei aceste cîr- 

mMOjI și n "a mal rămîne! 

Dară copiil, carii veniseră pînă: atuncra a casă, se temei să între 

de:odată în casă şi de aceea s'au fost pus sub fereastă să asculte ce fac 

părinții lor în casă și ce vorbese er. Audind er dicînduse: „De ar fi 
acuma copii! noştri a casă. ar mâîncă şi e! aceste cîrmojr!* credură e'au 

dis'o din inimă bună şi se r&spunseră de sub fereastă: „Eată-ne, marcă! 
eată-ne tarcă !“ Și ai întrat repede în casă. 

Atunela ai încremenit numar femerea, şi n'aii sciut ce să facă de 

mînie asupra bărbatului săi, şi unde nau început săi sudură Și săl 

mustre, că el au scos'o numar din minte şi că nu "I-au dus în pădure 
să'1 prăpădească, ci că "I-au lăsat undevă pe-acoleă pe aproape ca să 

poată nimeri a casă, şi -că ea “l-a părăsi de bună samă, dacă nu Y%-a 

duce mîne afund tare în pădure ca să nu mai nimerească a casă si să 
se coroată de dînşii! 

Degeaba se desvinulă bietul bărbat înnăintea, femeiy sale, că ea nu. 
voră să'1 creadă nimică şi'] amerinţă tot din ce în ce mai tare, că ea s'a 

duce de la dînsul încotro or duce-o. ochii, dacă a mar vedă băeaţir ace- 

stia în ochi. 

Cu astă dată însă nau avut ce să facă şi au chemat băeaţii în 
casă, dicîndu-li: „Na! mîneaţi și vor cîrmojile acestea și vă culcați după 

aceea să vă hodiniţi, că mîne demineață om merge eară la pădure după 
lemne!“ , 

Audind bieţii copii aceste cuvinte, s'au întristat foarte şi ai început 

să dică că ei nor merge mar mult cu dînsul la lemne, că el îi înșală 

şi lasă înapoi, şi că ei după aceea se tem şi nu- pot nimeri sînguri a 

casă! Dară tata lor li spuneă că el nur de vină la pătăraniea de astădi, 

că el n'a voit să'r lese acolo, că "fai căutat, dară w'au putut dă peste 

dînşii, că, căutîndu”, au rătăcit și nu X-a ma! putut nimeri, și de aceea 

au venit sîngur fără de dînşii a casă, şi că el socotiă că ei ai mers 

înnăinte și că "I-a află acuma a casă! Amăgindu-se copiil cu aceste cu- 

vinte măgulitoare, ȘI, mîngăindu-se cu vicleşul întrebuințat întîxag dată, 

au socotit în sine: „Că de ne-a mar lăsă tata şi acuma îndărăpt, nor 

tot om .nimeri a casă cu acel vicleșug ca și mai înnăinte!“ 

Cînd demineaţa la pornit, dă copila să rare earăş cenuşă din vatră, 

dar maştiea au vărito şi “au dat cu vătrarul peste mînuți, cît nau 

putut să Yare.: Dară Yeşind afară, au aflat breata copilă în tindă un po- 

lobocel cu tăriţe, şi "și-aă împlut poalele cu dînsele și au mers şi ea 

după ceyalalți.  Copila aă rămas şi acuma cevă mai îndărăpt şi aă în- 
ceput, ca şi mai năinte, să tot presure din tărîțele acelea în urma sa ca 

să poată și acuma nimeri a casă, de s'a întîmplă cumvă să'! lese earăș tata.
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Acuma ai fost mers e! la pădure pintralt loc, nu pe unde mer- 
seseră Teri. Ducîndu-se așă, ai ajuns de la o vreme foarte afund în pă- 
dure, într'o desime nespusă de. mare, pe unde nu. mai îmblase picror de 
om. Aice au stat er, au scăpărat, au ațițat un foc şi sai hodinit puțin. 
După aceea aii dis earăș tata cătră băeați: „R&mîneţi vor aici, dragir 
miei, la foe și încăldiți fripturica aceasta, că eu mă due ŞI-olu tără pîn' 
atunci lemne !“* 

Copiii, pe oara de feri, nu vrea nicrdecât să r&miră îndărăpt, dară 
măgulindu'! cu cuvinte dulei şi spunîndu-li ca să'l strige îndată, cum nu- 
ma! l-a păr€ că rămîne cevă mar mult. Breţir copir s'au încredut și acuma. 
în cuvintele tătîni-lor și ai re&mas. 

Tata lor sai dus, ca și mar năinte. într'o parte, unde nw'l mar 
zărlă copiii, şi au legat earăş doaiă lemne de-un copacră, ear), pentrucă 
băteă vîntul Şi se tot loviă unele de altele, bontănră așă, ca cum ar fi 
fost; tăind cinevă, lemne, şi după aceea s'au dus pe-arunia a casă. Copiil, 
audind totuna bontănitura aceea, socotră căt tata lor acolo, şi ati aştep- 
tat pînce s'aii fost încăldit bine friptura aceea, ŞI-apol au început a'j 
strigă ca să vită să măntnce împreună. Strigă odată, de doauă, de trei... 
de dece orr să viră, că”y friptura încăldită, și nu may vine! Acuma ai 
dis copila cătră frățioru-său : „Vedi, frățioare, "mi se pare că nenea ne-ai lăsat earăş! Și acuma'r sara, ce-om face nor 2% 

Dară tot nu prea credeă să”Y fi lăsat Şi acuma tată-său şi s'au luat după văetul cel de bontănitură Şi au mers pînă acolo. Vay şi amar, cînd au vEdut er earăş nisce lemne legate. de copacrii. ear tot bontănră lo- vindu-se la bătătura vîntului! Ce să facă er? Ce să înceapă, căci acuma au fost înnoptat cum se cade? Au început earăs a plînge și a se văreră și s'au luat îndărăpt spre foc. Dar nicr pe acesta nu'l puteă nimeri acuma, fiindeă eră foarte întuneree şi el s'aă fost potolit. Cu mare grei abră "l-ai aflat de la o vreme; au strîns vreascuri de pimprejur, de "Şi-au făcut un foc bun, şi după aceea s'au așădat pe. lîngă dînsul amâîndor ea să doarmă pînă mine demineață, căcr acuma, la întunericul acesta, nu sciă încotră so apuce. Cînd s'au sculat demineața, ai găsit focul stîus, şi eră, foarte flămîndr, pentrucă a sară au fost mîncat tare puţin. Ce să tacă er acum într'această sîngurătate, unde nu vedea nimică, decît tot copaci, și unde nu audiă nimică, decât cînd și cînd nisee foșcăituri şi 'piriituri de vreascuri, sai nisce strigăte de păseri şi nisee urlete de fere sălbatice! Băeatul âă început eară a seînei şi a plînge. Dară copila "1-a dis: „Frăţioare! vină încoace cu mine, că eu am luat ferm, cînd ne-am pornit de-a casă, tărîțe cu mine ŞI am tot presurat în urma noastră ! Hai să căutăm că poate om dă de urma aceasta și apor om nimeri earăş a casă!“
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Se Iau ei și caută încolo şi n coace şi dau de urma tărițelor. 

Pornese pe urma aceasta și merg o bucăţică bunişoară, cînd de-aice 
'mnăinte li se prerde urma aceea de tărițe, pentrucă o vulpe aii fost lins 

toate tărițele. Ce să facă er acuma? Dau încolo, daii încoace, cearcă 
urma, aceea ba 'ntr'o parte, ba într'alta, dar” nu daii de dînsa. Îmblînd 

tot aşă cercînd, s'au rătăcit şi may tare în pădure. Au fost îmblat tot 

așă rătăcind pînă acum după amreadădi şi nu putea nimeri nici a casă, 
nici unde "-aui fost lăsat tată-său. Er au fost flămîndit foarte. Ce să facă ? 

Mincare maveă mal inult şi nici w'avei din ce să'și facă! Er nu sciă 
nici cum să'și aţiţe un foc! 

Eată că” dă Dumnegeu băeatulur în cuget să'șr facă un are şi să 

vînede păseri şi dobitoace sălbatece ca să se hrănească cu ele, și dise 

cătră soră-sa: „Sorioară dragă! noi om plreri de foame, de n'om vină 

cevă | Şi eu aş vînă cîte cevă, dară n'am are, şi nici n'am din ce face!“ 

Atunera'i dise sorioara: „Frăţioare! tată'mi cosiţa şiţi fă are din- 
tr'însa !& 

El ai luat şi -au tăreat cosiţa îndată şi “şi-au făcut un arc şi mal 

multe laţuri. Pînă ce-ai putut vînă cevă cu arcul, s'au fost prins în la- 
țuri mai multe păseri, pe cari le grijise sorioară-sa, bine şi le curățise. 

„După, aceea l-au dat în cuget să tare nisce lemne uscate bine şi să le 

frece unul de altul şi, frecîndu-le ami cît le-au frecat, eată că de-odată 

au început a se aprinde, şi așă au făcut foc, au fript acele păseri și 

le-ai mîncat, dară fără pîne și fără sare. Dupăce-aii mîncat el şi sau 

săturat, s'au sfătuit amîndoi, ca copila să strîngă vreascuri şi să facă 

foc, eară el să meargă la vînat. Fiecare au mers după treaba sa. Copila 

aii făcut un foc bun şi băeatul au vînat un Yepure şi un Yeduţ. După 

ce-ai venit cu vînatul Ja foc, “l-au pregătit amîndor cum se cuvine, şi 
l-au fript frumos. Cu merindea aceasta au început să meargă pin pă- 

dure întro parte, ca doară ar teși la lumină undevă din pustietatea, 

aceasta. Ducîndu-se ei aşă pin pădure, i se făcuse băeatului o sete ca 

aceea, cît numai să se stîngă, şi apă nicăinr! Numar ici coleă se află cîte 
puţini stropi pin nisce urme de fere sălbatece, pentrucă pluase nu de mult. 

Rodîndu'l aşă de tare setea. au dis băeatul cătră cupilă: „Sorioară! 

tare mi” sete şi n'am de unde să beu de-aruira. apă decît doară numa! 

din urma aceasta de lup!“ | 
„Da cum să ber tu de-aici!“ răspunse soră-sa, „că te face lup şi 

mei mîncă!* 

EI w'au băut de-: aicx, dară, mergînd aşă mai departe, vede altă urmă, 

de urs, şi pentrucă nu ma! puteă r&bdă de sete, dă să bee apă din ea. 

Însă sorioara nu "l-au lăsat, dicîndur, că de-a bă, s'a face urs și-a mîn- 

că-o! S'au mal dus ami cît; Sau ma! dus, și băeatul slăbise de tot şi
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nu se mal puteă ţine de diînsa de sete şi ati rămas ceva îndărăpt şi, dînd peste o urmă de cerb cu apă într'însa, ai băut, fără să ma! întrebe de soră-sa, și cum ai băut, s'asi și făcut îndată cerb. Cînd se uită so- rioară-sa înapoi să vadă de ce rămîne îndărăpt, îl zăresce numar ca cerb şi dice cătră dînsul: „Vedr. frăţioare, nu mar ascultat! Nu. “l-am spus eă ție să nu ber? Vedi, ce-oră face ei acuma, sîngură ? Tu me” împunge!“ 
Dară cerbul *r-aă răspuns: „Nu te teme, sorioară, că eu nu "tr-otă face nimică, şi tot oru rămînă pe lîngă tine !“ 
Mar mergînd er așă pin pădure, eată că au dat deo poreană, foarte frumoasă şi mare, pe carea eră acuma fînul lucrat şi pus în căpiți. Bu- curiea lor cai reşit odată din acei pustietate și că au daţ la lumină. Dară cu cât li fu bucuriea mar mare, cu atîta și grija mai tare, că ce să facă er, că nu puteă merge mai departe, pentrucă se temeă să na vadă cinevă pe cerb şi să”] împusce ! _ 

În poteana, aceasta au poposit er oleacă, și cerbul s'aă fost dat la păscut. Dară eată! că după puțin timp sosesce aice Şi mioşneanul moșiil, care Yeşise la vînat cu Căpăl şi cu toată rîndueala. Aice asi vrut să po- posească puţintel şr-apor să S'apuce de vinat, Vădînd cerbul că vine stăpînul moșiir la vînat, axă dis cătră sorioară-sa: „Sorioară ! vină, să te ascund sub căpiţa Yeasta de fîn, și eă m'oră duce în pădure pînce-a merge stăpînul moşiii a casă, că mă tem ca să nu mă "mpusce !“ 
Cum ai dis, au și făcut. El au luat o căpiță eu redele și au r&- dieato în sus şi au ascuns pe soră-sa sub dînsa, ear sîngur au. mers în pădure. Borerrul acela, — că borenră eră stăpînul moşiii aceleia, — aii venit cu trăsura pînă nu departe de căpița aceea, sub care eră ascunsă fetița, și au oprit eair ca să poposască puţin şi Să'ȘI hrăneaseă, și căpăil. Șădînd pe căruță ai dat fiecărur căpău câte o jemnă să mănînee. Un căpăi au luat jemna 'n gură Și-au mers de s'au pus tocmar lîngă căpiţa aceea, sub care eră ascunsă fetișoara, sși-aă pus pînea jos s'o mănînce. Fetişoara o zăresce şi întinde Iute mîna, ȘI-o apucă şi o mănîncă. Căpăul fuga la căruță să” dee alta. Boierul sau mirat „cum de-ai gătit'o aşă de grabă, şi "I-au dat alta. Căpăul sau dus earăş la căpiţa aceea și Sau pus jos s'o mănînce, Și mușcă odată dintr'ânsa şi ceealaltă bucată, o lasă jos. Atuncia copila întinde mînuța şi %-0 Ya și pe aceasta. Cînele dă earăş fuga la căruță și începe a se gudură, ca doură "rar mar.dă şi alta. Ai mar căpătat una! Dară Şi cu “aceasta, au păţit tot așâ. Cînd l-ai v&dut borertul earăș lîngă sine mar cerînd alta, s'aă mirat foarte, ce să fie aceasta că căpăul âcesta gătesce aşă de grabă de mîncat, peeînd celalalți mau ros nicr jămna cea dintru, şi aă poroneit hargaţilor să meargă şi să caute, ori de nur cevă sub căpița aceea unde au mîncat cinele ! Mergând ei acolo şi răsturnînd căpiţa, au aflat copilița aceea și-au
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dus'o la borer. Vădîndu-o boreriul așă de curăţică, s'aă mirat foarte 

tare, de “unde să fi venit ea acolo sub căpiță şi, fiindcă "r-axi plăcut foarte, 

de oarece eră și frumuşică, au întrebat'o frumuşel şi .cu binişorul, de 
unde" ea, şi cum de-ai venit pe aste locurr? 

Atuncia M-ai răspuns copilița: '„Cucoane ! eu 'ţi-oră spune tot ade- 
vărul, dacă 'm'1 făgădui că "mit împlini o cerere!“ 

Vădîndu-o boreriul că vorbesce aşă de înțălept, "-aă dis: „Spune'mi, 
drăguță, fără frică, că eu "p-oni face toate pe vore!“* 

Copila atunera au început a spune toate celea ce s'au întîmplat 
cu dînşir de la 'nceput și pîn' la sfîrșit, și pe urmă 7l-aă rugat să nur 

facă nimică cerbului frăţior! Ascultîndu-o boreriul cu luare a minte, “i 
se tăcu milă de dînşir şi dise cătră copilă: „Da unde “ţi acuma frate- 
tău ? Mergi de'l adă la mine !* 

Ea s'au dus şi au împlinit poronca boreriului. Dupăce “l-ai adus, 
aui audit boreriul şi pe cerb vorbind, şi s'aă bucurat foarte tare, şi pe 
urmă au luat pe-amîndoi cu sine, pe copiliţă lingă dînsul în căruţă, 

eară cerbul veniă după dînşii. 

Cum ai ajuns a casă, aii trimes pe cerb în grădină, în care se află 
şi un heleştei, ca să petreacă acolo; ear pe copilă ai băgat'o în casă 
şi ati îmbrăcat'o foarte frumos şi, fiindeă eră borertul încă holterii, "si-au 

luat'o de soție. Deci vădînd căsenir să! aceasta, s'aă mirat foarte, pen- 
trucă el îrăiă foarte. bine cu o mulere de casă, care săm&nă foarte tare 

copiler aceleia şi care nădăjduiă că o va luă boterlul pe dînsa de soţie. 

Acuma însă trebulă să slujască pe copila aceea şi de aceea prinse o ură 

'aşă de cumplită asupra ex cât n'o puteă vede n ochr!“Ea ar fi sorbit'o 

într'o lingură de apă, numai de-ar fi putut! Pentru ura aceasta căută în 

tot felul, cum sar pută curăți de dînsa și să încapă earăş în dragostea 

borerrului ! 

Trăind boleriul cu soţiea sa ami peste un an de dile, eată că rau 

dăruit Dumnedeii un prunc foarte frumos, de care s'au bucurat tare. Dară 
vdată s'au dus boleriul oareunde la primblat, şi ai lăsat pe cucoană sa 

a casă să aplece copilul. Aceasta eră vara într'o. di toarte plăcută ş şi fru- 

moasă. După amireadădi au dis cucoana cătră hargata aceea să "meargă 

cu dînsa la heleşteri în grădină să o scalde” şi să o spele. Scăldindu-o “ 

ea acolo pe-o punte, că heleşteul eră foarte adînc, au socotit în sine: 

„Acu au sosit timpul ea să rămîn et cucoană!“ și Ia şi împinge pe cu- 

coană-sa în heleșteu, de se nneacă. După aceea au luat ea şi s'au îm- 

brăcat în hamele er şi au mers a casă, fără ca să spună culvă cevă. 

De-aceasta nu sciă altul nime, fără numai cerbul care eră 'n grădină. 

Cînd au venit boierul sara a casă, mai cunoscut'o că nu! soțiea sa, că 

așă de bine sămănă ele una cu alta! Dară ea "au dis lui, făcîndu-se:
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încă cam supărată: „Ascultă, dragu-mresi, ce nenorocire am pățit eu astădr! M'am dus după „amieadă di la scăldat în grădină şi am luat şi hargata mea cu mine; dară, spălîndu-mă, sai lunicat de pe punte şi, cădînd în helegteu, sai înnecat îndatama;e !& 
El M-au răspuns: „Nu te supără de aceasta, draga mea! că hargate om mar află noi, numar de-om fi sănătoşi !* . 
Și aşă aă trecut vro cîteva: dile. Copilul cucoaner înnecate însă eri de ţiță și acuma nu eră cine să aplece Şi pentru aceea plîngeă totuna, încât nu ma! stă gura. Boteriul o întrebă: „Da de ce tot plînge copilul? „Că nu sciut, rEspunse ea; „Dumnedeu scie ce! lipsesce, căci acuma DicI nu vre să sugă ţițţă! Poate că'r bolnav cevă, Ia aşă- cum îs băeațit cel mititer, nici nu scir ce li mar lipsesce !« a Mai după aceea au mers boieriul la primblat în grădină, şi vede că cerbul e supărat farte tare şi - nici nu pasce, ci numai şede aşă și sogesce, şi întreabă pe cucoana sa, cu care se primblă de subsuoară, că oare ce să fie de nu pasce el? 

„Nu sciă“, răspunse ea; „Dumnedeii mar scie ce'i lipsesce şi lur! Da oare să] tăiăm, dragă, că aşă aş mîncă eu o fripturică de cerb, că tare 'mi'r dor! 
Boreriul nu "-au rEspuus nimică la aceasta, ci au schimbat vorba pe alta. După aceea vin er earăş a casă. Dar copilul tot plînge și plînge, că mar muriă de foame. „Boierul o max întreabă: „Oare ce” lipsesce 24% 

i : Ea" răspunse, că nu scie şi că și er i-r lehâmete acuma de dînsul, şi că mai bine ar muri, decît ar năcăji-o atâta! Boierul s'aă mirat nu- mai şi de una și de alta Şi ati mers la srădinarni să vadă, orr de.nu va sci el, ce” lipsesce cerbului, de nu pasce ? Poate nu'] adapă la vreme și poate că”! sîngerat? 
Grădinartul, - întrebat fiind despre cerb, “-au r&spuns: „ui, cucoane, nu sciă de ce așă de posomorit și de ce nu pasce, dară atîta %-am luat sama, că vine ami de vro cîteva, dile totuna, după amreadădr la he- leşteă și se ultă scârbit într'însul şi dice: 

„Sorioară; sorioară ! 
- Prinde-te de rădişoară, 

Că țița împlutu-te-au, 
Apa, mîlul, suptu-te-aă. 
Şi pe pruncul tău, 
Nepoţelul mea, 
"L-apleacă țiță stearpă 
Și| mîngăre cea croroareă 1«
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Audind boieriul cuvintele acestea de la grădina, s'au pus şi el 
singur la pîndă și au vădut, cum a doaua di, după amreadădi, au venit 
cerbul earăș la heleşteu și au dis tot acele cuvinte. Atunera ai poroneit 
el hargaţilor să dee apei din heleşteii pe loe drumul şi să caute, ori de 
drept aceea ce dice cerbul, sau ba. 

Dînd ex acuma apel drumul, ati aflat pe cucoana boreriului în fundul 
heleşteului plină de mil și suptă de apă, dară încă tot vie. Îndatamare 
au luat'o, aii spălat'o, au îmbrăcat?o şi au dus'o boreriului în caşă. Ve- 
dîndu-o boreriul, vai bucurat foarte Și ai poroncit. hargaţilor să aducă o 
heghelie de car şi să aleagă pe cel mar sireap dintre dînşir și să”] prindă ; 
apoi să tale pe femerea aceea ce-ai vrut să 'nnece pe cucoană-sa să o 
lege de coada lui, şi după aceea să dee drumul cu dînsa. 

Aceştia aă isprăvit toate după cum "l-ai poroneit borerul. F ugind 
calul așă cu dînsa, aă zdrobito toată, şi unde W-au picat capul. s'au 
făcut un muşunoră; unde 'X-asi picat nasul, s'au făcut o mlaștină ; unde 
%-aă picat mînile, s'au făcut greble, şi unde "-aă picat picroarele, s'au 
făcut fure, 

Boreriul au vrețuit de-aici înnăinte mult timp în tienă cu cucoană-sa 
și-au făcut mulți copil, pe carii "I-ai crescut ŞI "I-ai învățat pe la şcoli 
Și așă "M-ati făcut norociți. Dintr'înşir se trag şi învățații de astădi! Eară eu 

M'am' încălicat pe-un pari de săcară 
Si vam spus o minciună “1 astă sară! 

Plătiţi“mi-o ! - 

  

Litiredul și Smâul. 
Poveste, poveste! Au dis c'aui fost odată ?n lumea: lată, că de n'ar 

fi, nu sar povesti; au dis au fost odată un Titired sărac sărac, dară 
cu o casă plină de copil. EI, sărmanul, m'avea cu ce să'și hrănească fe- 
merea și copiii și de aceea îmblă adese orr pe la alți oameni mat cu 
dare de mînă după milostenie. Colindind aşă, într'o di după ajutoare pe 
la casele oamenilor, au. căpătat de la un om o bucăţică de pîne și o 
mână, de brîndă de vaci. Mar mergînd așă pe drum, eată că'l îutălnesce 
ami de unde şi pînă unde, un Smâă, zdravăn și voinic ca toți! Smeir. 
Cum ai zărit Smăul pe Zitired, îndată au stătut locului şi aă început a 
se uită la dînsul și a] privi din toate părţile şi a se miră de dinsul, că 
el/încă nu văduse oameni așă de mici ca Titiredul acesta. Titiredulur 
însă nu! veni la socoteală că o mamilă așă de mare, de înnaltă și de 
groasă ca Smăul, se wtă horţiș la dînsul și înhoalbă aşă de lacom, și 
| . 12
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Sau cam întârtat, poate şi de frică, şi s'au plecat repede jos Şi au apu- 
cat dinnăintea Sm&ulur un bolohan ȘI-apol "Tau dis: „Ce te UițI așă de 
înholbat la mine, par” că n'ar mar vădut oameni?“ 

„Ca tine de bună samă că n'am vădut“, îi răspunse Smăul, „Şi de aceea stai și mă mir, cum de se mai ține suflet de om într'o ființă, așă 
de mititică ca tine!“ 

„Her! mititică, mititică“, în dise Titiredul, „dară vornică şi de nime 
nu "i frică! lan urtă-te numar cum store ei apă și din preatră vîrtoasă!* Și unde nu apucă brînda cea de vaci în mînă şi o strînge cu atîta pu tere, cît au curs din ea tot dărul: cât mar eră, Şi-apol "-aă dis Smăulul: „la maţr şi ţie bolohanul aresta și cearcă, ori dei pută face și tu un 
lucru ca aresta 1“ 

Smăul ai luat bolohanul Şi, strîngîndu!l între doauă “degete, "l-au făcut pe loc fărîme, ca făina, 
„Her!“ în dise Titivegul, „văd că eser tare, dar” tot nu poţi aceea ce poi eu; că eu am stors apă din preatra mea, dar tu pe a ta ar fă- cut'o numai făină 14 
„EX bine!“ îi r&spunse Smăul, „văd că și n tine este putere, mă- 

carcă esci așă de mic! Har dară să ne prindem fărtaţi Și vină cu mine la cexalalți Smey!“ | 
„Bine, m'oră duce!“ îi dise Titiredul, pentrucă se temea ca să nur facă capătul, dacă nu "-a face Sm&uluy pe vote. Și așă au luat si Sau 

dus cu Smâul a casă la. Smer.. 
Cum au zărit Smeir pe Zitireg, s'au urmit cu toții de o prereitură ca aceasta și au strigat: „Her! tărtate, da ce Pipirie ni aduci tu noauit?* Titiredul s'au cam supărat de numele pipirie și l-au r&spuns în- 

dată cu dîrjie: „Hei! pipirie, Pipirie, dară vornic. nu se dă pe orişicine! 
Pe mine nu nai adus nime aici; eu am venit sîngur, pentrucă Smăul 
ista m'aă îmbicat ca să! fii fărtaț, şi pentrucă și eă doriam să seiă unde 
locuiţi vor şi cum trăiţi !- 

Audind Smeir vorba 'Titireduluy, au început a ride cu h6hot, dară spunîndu-li Smăul că acest Titired î așă de tare că stoarce și apă din 
pleatră, s'au contenit de a rîde și “l-au primit Și ei să li fie fărtat, ma- carcă tot sta la îndoeală și se miră, cum poate ca într'o mînută de om ca dînsul să fie o putere aşă de mare! 

Petrecînd aşă cu toții împreună, au trimes Smeir pe Tiţired întro , _ , Se tireg demineață cu un burduh de bivol, după apă la fintînă, 
Bietul Titired ară aă rădicat plelea accea de jos de au pus'o pe 

umăr și s'aii dus cu dînsa la fîntînă. Ajungînd aice, au aruncat?o îndata 
mare jos, că'l deșălă, nu alta, atita de greă eră ea! Ce să, înceapă acuniă acunia, ăp > p 4 4 . i SN Sărmanul? E! abra ducea burduhul acela, gol, fără de apă, dar 

încă să.
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mai împlă și-apol săl ducă! Ai stat sărmanul ami cît au stat şi tot chitiă că ce să facă şi ce să dreagă, ca doară ar scăpă cu bine din încurcătura, aceasta, pentrucă se temei că 'l-or mîncă Smeir de viii, dacă, or află cât de măngosit îi el! Chitind așă, au apueat o țandură de jos şi au început cu ea a tot scocrori pimprejurul fîntînir și tot seocxoresce 
Și seoeloresce cât făcuse acum pimprejurul e o groapă cam de vro palmă 
de adîncă. | 

Smeir a casă ai tot aşteptat să viră Titiredul cu apa, şi nu vine ; mal așteaptă ex să sosească, și nu sosesce. „Ce să fie aceasta“, diseră, er, „doară nu îi au tîmplat cevă şi doară mau fugit el cu totul?: Și 
aii trimes pe unul dintre dînşii ca să vadă, ce” cu Titiredul ? Cînd au so- sit Sm&ul la fîntînă, ai găsit pe Titired săpînd cu țandura, aceea pimpre- 
jurul er, și "l-ai întrebat: „Da ce te joci tu aice? De ce nu vii mar de 
grabă cu apa a casă 2% | 

„Het, fărtate! ei nu mă joc aici, ci sap fîntîna, că vrei so due 
cu totul a casă, că mie 'mi% ruşine să, car apă cu burduhașul ista. Mar 
ride toți ax miei cînd m'ar zări că fae așă cevă!“ 

„Da cum să ni Iar tu fîntîna cu totul de aici“, îi dise Smăul în- 
spărmîntat de puterea lu, „că ce-om face nor cînd ni s'a găti apa din- 
tr însa? -Om pieri cu toţii de sete!“ 

„Hei!“ răspunse Titiredul, îmbărbătat, fiindeă nul pricepeă Smăul, 
„da nu “ţi-am spus eu odată. că mie "mi ruşine să car apă din bosti- 
cica leasta şi cu burduhaşul ista! Pe la nor. fac burduhuri din cîte o sută, 
de pier de bivol și merg la rîuri, sau la mare, de rau apă, ear nu din 
borticele ca arestea! Cînd m'ar vedă ar mer că îmblu cu un spîre de 

“piele ca aresta, n'aș sci unde să mă ascund de ruşine !% 
Smăul, urmit de laudele 'Titiredului, "l-aă erelut și Maui dis: „Ex 

bine! Dacă ţie “i! ruşine să cari apă cu burduhul nustru, apor dă în- 
coace, c'oră cără eu apă cu el, dară nu ni strică fântâna, !4 Apor apucă 
Smtul burduhul, îl împle întro elipă cu apă și se duce a casă cu elca 
cu o uleicuță în mîni. Aice au povestit celoralalți Smer cîțe asi vădut 
şi câte-au audit el de la 'Titired, și toți sai mirat de tăriea lur! 

Acuma li trebuă Smeilor o căpăţină de curechră ca so puă la 
fiert, şi ati trimes pe Titired în grădină ca să li tare și să li aducă una. 
Titiredul s'au dus bucuros. Cînd asi ajuns în grădină și au vădut că- 
păținile acelea, s'au spărieat numai, că căpăţinile acelea de curechr eră 
ca nisece muncei de mari! Ce să facă el, că nu eră în stare Dici să taje, 
nici să ducă o căpăţină de acelea? Sai pus pe gînduri Şi ati gîndit 
ami cît au gîndit şi mal pe urmă apucă de Jos o surcică şi se dă ca 
ea la săpat pimprejurul. grădinii, și sapă şi sapă şi tot sapă mereu. 

12%
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Smeii a casă îl așteaptă să se 'toareă cu căpățina şi nu se m- 

toarce; îl așteaptă să vită şi nu vine. De la un timp l-ai părut şi lor 

prea mult şi au trimes pe unul din ex ca să vadă că ce ma! drege Titi- 

redul în grădină, de nu vine. Cînd au sosit Smăul, au găsit pe titired 

săpînd pimprejurul grădini! şi l-au întrebat: „Da ce scocioresci tu, măr 

Titiredule, pe aici, de n'aduci mai de grabă căpățina a casă ?* 

Titirequl, cam atins de cuvintele Smăului, "%-ai răspuns: „Ce? Eu 

scocioresc aice? Doară nws gobare !“ 

„D'apoi ce faci dară ?* îl întrebâ Smâul mar departe. 
„Seciu că m'ai puhărele pe ochi! Doară vedi că sap aice grădina 

ca s'o due cu totul a casă, că la noi oamenii îşi fac grădinile de legu- 

muri fot pe lîngă casă, de poţi ajunge și pin fereastă ce'ți trebue, dar 
nu ca la vor în depărtare mare!“ 

„EX, şi-apoi? Ce are una cu alta? Fiecare îşi vînduesce lucrurile 

pe lîngă casă după cun îl place!“ îi răspunse Smâul. „Lasă-fe de săpat 
şi mergi de tară o căpățină şi o di mar de grabăa casă că te aşteaptă !“ 

„Ba ei mori tără, nici mort duce“, îi dise Titiredul, „că "mir ru- 
şine și de garduri ca să îmblu eii în fiecare qi după câte-un bobulei de 

iștia! D'apor încă de var zări vreunul de-ar noştri că duc nimicuri de 

astea în mîni, aș trebui să mă ascund în fundul pămîntului de ruşine și 

să nu mă mar arăt pintre că, că mar ride cum nu mar rîd pe alți oameni! 

De aceea dă'mi pace ca 'să'mi fac treaba precum seiii ei că”! mat bine!“ 
„Ba nici c'a mal fi!“ îi răspunse Smăul; „ma! bine lasă că nr-om 

cără nor curechiă, da nu ni'strică grădina și întoemirile noastre !“ 

„AșăI alta!“ în dise Titiredul ; „dacă vreți să căraţi vor Sîngui, fa- 

ceţi-o, dar pe mine nu mă puneţi la lucruri de nimică!“ 

Smăul aă tăreat cît elipesci o căpăţină de acestea, au luat'o în 

mînI ca pe o minge și s'au dus apoi cu Titiredul a casă. Aice ai po- 

vestit Smeilor toată întîmplarea cu Titiredul la grădină, și cum numai cu 

grei "lau înduplicat ca să se lese de săpat grădina. Toţi Smeir se mi- 

nună numai, cum de se găsesce o putere aşă de mare într'un buburud 

de om ca aresta! 

Cînd fiexbeă cureehiul mar bine, caută Smeil să mar pună lemne 

pe foc şi văd că nu li ajung, şi trimet pe Titired cu fuga la pădure 
ca să smulgă de-acolo un copacii şi să'l aducă repede a casă. . 

Titiredul au alergat îndatamare. Cînd aii ajuns în pădure şi sau 
uitat în toate părțile, ai vădut numar copaci mary, nalță Și groși, cît te 
Spărial cînd privial la ei pînă n vîrvul lor! Ce să înceapă el acuma ? 
Sărmanul nu eră în stare să ducă nico lodvă bună, necum un copacră 
întreg cu rădăcină cu tot! D'apoi încă, să'l şi smulgă! Stă bietul pe cu- 
gete şi chitră, cum.să may scape și dintr'aceasta ca să nu sîmţească  
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Smeir că aşă de slab! Titiredul eră mic la stătură, dară. ajuns la cap. 

Îndată s'au apucat de au jupit vro cițiva tel, și ai făcut o funie lungă 

lungă, şi ai început a legă tot copacră de copacriă, tot copacru de co- 

paclă, şi acuma legase pădurea mar pe jumătate, cînd eată că sosesce 
un Smău şi] întreabă că ce lucră aice, de nu aduce mai curînd lemne 
a casă? 

Titiredul "-aui răspuns: „Ce lucru, mă 'ntrebr? Îa leg și eu beldiile 
atestea una de alta ea să vi le due pe toate de-odată a casă, ca să nu 

m€ trimeteţi totuna după ele!“ 
„Da ce dică, măi Titiredule!“ îi grăi Sm&ul, „Acestea sînt beldii 

la tine? Nu vedi că's coșcogemete copaci, groși și nalți, crescuţi cum se 

cade? la lasă lucrul fău de-o parte și smulge un copactri asă cum este 
și'] du repede a casă că te-aşteaptă aci de mult!“ , - 

„Ei să'mi pîngărese mînile cu un tuleii de-arestea 2“ îr răspunse 
'Vitivedul. „Doară nuw's nebunul vostru, nici n'am căpchieat încă! Sciţi vor 

că mie "mi-ar fi ruşine să m& uit în fața unui om de treabă, dacă v'uş 

duce a casă numa! un pătuş de-arestea ; toate trebue să vi le due de-odată 

ca să nu tot treapăd în fiecare di după dînsele!“ $i se apucă să lege 

mal departe. 
Vădind Smăul că Titiredul nu şăguesce, ci se apucă de legat mal 

departe şi, cam temîndu-se de dînsul ca să nu li strice toată pădurea, 
W-au dis cu domolul: „Da lasă. lasă, că, dacă “ţi” ţie ruşine să smulgi 

si să ni aduci a casă numar cîte un copaci, aport nr-om aduce no! sîn- 

guri şi nu te-om mail trimete pe tine! | 
„Apor dacă! așă, mă învoese şi 6ii“, îi răspunse Titiredul ; „numat 

să nu fie mar mult vorbă despre asta între nor!“ 
Smăul ai apucat un copacii, care eră mai gros şi mai înnalt, și 

cît ar bate în pălmi, 'l-aă şi smuls din pămînt și, punîndu'l ca pe-un băţ 

sub subsuoară, au plecat cu el a casă, tot urtindu-se la Titired, că se 
temeă ca să nu'T facă cevă pe drum. A casă ati povestit celoralalți Smei, 

cum au găsit pe TLitired în pădure legînd tot copacii de copacri şi voind 

să smulgă toată pădurea şi s'o aducă de-odată a casă, și cum numar cu 
mare greii şi juruindu'1 că nime nu "l-a mai trimete după cîte un copactă 

de lemne, "l-au înduplecat. ca să lese pădurea n pace și să nu 'r-o strice. 

Audind Smeit şi de aceasta, sau cam hăt înspărmîntat de puterea 

cea mare a Titiredului, şi începură a se sfii şi a se feri de dinsul şi al 

privi numai ca pe o beleă pe capul său. Er se temeă ca nu cumvă să! 

omoară Titiredul, sau să scoată din casă afară, de-a rămîne mult cu 

dînșii împreună. Deci se sfătuiră între sine, ce să facă şi cum să se co- 

torosească de dînsul. EI par că tot.nu credea ca să fie el așă de tare 

după cum se fălă, și de aceea se învoiră să'l mar ispitească încă odată.
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Înti”o di ai chiemat pe Titired în casă şi “lau îmbieat, orr de nu sa 
apucă el la trîntă cu unul din er. i 

Titiredului îi treci acum numar rece pin spate, căcr socotră că „pîu' aici au fost toată cum au fost, dar acum va fi pace de dinsul, că 
la trîntă nur șagă, aici a trebui să arete ce poate! Dar tot se îmbăr- 
bătâ și dise cătră Smer: „Ce? Vor vreți să vă trîntiți cu mine? Hm!... 
cu mine ? Dar nu sciți vol că eu ucid doai&sprece suflete de-odată, dar 
nu. pe-un Smăuleţ ca voi?“ Dicînd acestea. se xăpede spre un fund cu 
mămăligă ce stă plin de. musey pe masă, şi face clanţ cu gura în mă- 
măligă, și așă au omorît doauiăsprece musei. După aceea le-au scos şi le-au arâtat Smeilor dicînd: „Na! ultați-vă aici! Oare nu sînt doaut- 
sprece suflete moarte ? ja, unul, doaus, trer..., doaăăsprece! Noa! Ce mar 
cugetați ? Tot vi dor de trîntă cu mine ?% 

Smeii ai încremenit eu toţii, - vădînd una ca aceasta, pentrucă ei 
eredeă că acele musei sînt întradevăr suflete de om, și s'au sfiit să se apuce la trîntă cu dînsul. În spaima și frica lor cea mare, eată că s0- 
sesce şi Sm&ul cel mar tare dintre toți, care pînă acum nu fusese de faţă, şir întreabă că ce li este şi ce li sai tîmplat, de sînt așă, de spă- rieați ? EX "-aui povestit toate câte s'au petrecut pînă acum cu Titiredul, şi că acuma nime nu mar cuteadă să se apuce cu el la trântă ca să'/ ceree puterea! El, ea cel mar vornic dintre toți Smeii, s'au prins că sa 
trânti cu Titiredul, dar în lăuntrul săii eră tot cam cu îndoreală după cele ce-audise, şi "Tati spus și lut ca să se gătească de trîntă. - 

Înțălegînd Titiredul hotărîrea Sm&ului, au înghrețat numar de frică Și nu mal sciă ce să dică, dar ai cugetat în sine: „âmit tot o moarte am să mor! Hai, cum a dă Dumnedeu !* Și au Yeșit afară la trîntă. cu Smăul!. 

Cînd "l-au cuprins Smăul şi "l-ai strîns odată, %-au Yeșit 'Litiredulur numai ochi! şi nu mar puteă r&sufiă. Vădînd aceasta Smăul, au tresărit de-odată şi “l-au întrebat: „Da ce “ir, măr Titiredule, de ar boldit așă ochir 2% 

„Her!“ răspunse el trăgînd din adînc sufletul, „la eaut și eu peste care nour să te asvirl!“ 
Smeul atuncia sau înfricoșat şi s'au lăsat de Titired, ca să nu fie pierdut dacă 'l-a asvârli peste nouri în suș. i 
Bretului Titired nu "I-au trebuit alta, cînd s'au vădut scăpat de Smeu; să” fi dăruit cineva lumea, întreagă, m'ar fi fost mar voros! Cu aceasta ai prins Titiredul și ma! tare la inimă, penirucă se încredinţase că Smeir se tem de dinsul; ear. Smeir nu mar seiă ce să înceapă, așă de cum- plit se spăriaseră acuma! Er se temeă că n'or mai put scăpă de Titi- red şi c'or fi nevoiți pe urmă să'şi părăsească și curțile. de rul lui.  
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Deci se sfătuiră ca să'l omoară în astă noapte cu buzduganele cînd a, 
dormi 6] pe prispă a fară. Titiredul însă au tras cu urechile sfatul lor 
și au dis în sine: „Hay, har! Om vedă ce-a mar fil“ 

Dupăce- -aui înnoptat şi s'aă culeat cu toţii, s'au sculat Titiredul de: 
pe prispă, ai luat piăa cea de fier a Smeilor de ai învălito în sumă- 
Yaşul săi şi, punîndu'r pălăriea sa pe cap, au așădat'o pe prispă în lo- 
cul său, ear el s'au dat întwo parte şi s'au ascuns ca să privească ce-or 
face Smeir. 

Întrun timp de noapte, eată că res toți Smeit afară cu buzduga- 
nele sale, şi unde ni prind a izbi cu ele în piăa cea de fier și izbesc 
și tot izbesc într'însa pînce-aă făcut'o bucățele! Piua răsună,- şi dingăniă, 
ear Smeil credea că acest sunet vine de Ja oasele 'Titiredului, cari se 
starmă, şi se minună între sine. cît de tare au trebuit să fie el, dacă și 
oasele lui sună cu fierul! Cînd au socotit Smeii că "l-aă huchisat cum 
se cade și că "l-ai făcut fărîme, ai întrat în easă bucuroși ȘI VOIOȘI că - 
ai scăpat .deo belea şi sau culcat fără grijă. 

doaiia di demineaţă, încă nu se seulaseră Smeir din pat, eată că 
întră Titiredul voros în casă şi li- dă bună demineaţa! Cînd 'l-aii vădut 
Smeil înnăințea sa cu trup cu suflet, şi încă voros, n'a trebuit să'r lo- 
vească nici trăsnetul, pentrucă er credeă că Titiredul au venit acum ca 
să li facă capătul, pentrucă cercaseră să] omoară astă noapte! 'Titire- 
duluy însă nici prin cap nu'1 plesniă una ca aceasta; ba încă ar fi fost 
prea bucuros ca să scape cumvă teatăr din mînile lor! Cum l-au zărit 
Smeii, 7] au întrebat îndată, cum au dormit şi ori de n'a visat nimică, 
astă noapte? 

Acuma își cugetă, Titiredul: „Las” că am să li fac eu una și bună!“ 
şi li răspunse: „Et n'am visat nimică şi am dormit tare bine, . numai 
întrun rînd de noapte "mi se păreă că un purice cearcă să mă pisce, 
dară curînd sai dus şi el şi nu s'au mar arătat!: 

Audind Smeii că bickisătura lor de astă noapte "ai părut lui numa! 
ca 0 pişcătură de purice, s'a înspărmîntat așă de tare cît nu'și află locul 

de frică, și %-au dis: „Măi Titiredule'! Scir tu una? Not drept că te-am 

primit între Dol ca pe un fărtat, dar n'am vorbit, ori de pentru totdea- 
ana, sau numai pentru o bucată de timp. Asă este, oră ba?“ 

„Locmai aşă!“ li răspunse Titiredul. 
„EX bine! Dacă” aşă, apor nu te-ai învoi tu ca să ni lăsăm de 

fărtăție, pentrucă şi agă nu ne prea potrivim, tu al alte deprinderi de 
trăit, şi nol ear” altele? Ce dier tu la aceasta?“ 

„Bă sciam că fărtățiea nu se desleagă“, li răspunse Titiredul; „dar 

dacă voiți voi numairdecit ca s'o desfacem pentrucă nu ne potrivim în 

deprinderile noastre, apor m'aş învoi şi eu, dacă 'mi'ți dă ce-oră cere !*
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Audind Smeir că. Titiredul nu ge împrotivesce, s'a bucurat mar mult decît l-ar fi dăruit cinevă nușce bine, şi” diseră: „EI bine!" Nor te lăsăm SXțI Yar din binele nostru orice Şi oricît în voi, numay, să ne des- facem de fărtăție !« 
„Așă !“ răspunse Titiredul; „apoi bine! Dacă?mi stă ?n vore ca sănul ai de aice orice și oricît voesce, am să vă fa şi pe vor cu curte cu totul!“ Aceasta v dise Titiredul pentrucă se temei ca să nu fie nevoit să Xale şi se ducă sîngur vreun lucru care "l-ar vădi neputinţă sa în- năintea Smeilor. | 
„Ba nu, nu!“ îx diseră Smeir: „âșă n'am socotit'o noi! Scir, cuvint rătedat! nor 'l-om dă miei ce voeser tu, nici cât îi pute tu duce, dar 'țr-om dă din binele nostru atita argint și aur, cît a pută dnee cel mar Voinic şi mar tare dintre noi! 'Te învoeser așă, ca să curmăm treaba 24% „Ca să vi fac pe voie, mă prind și de asta“, ]i răspunse 'Titiredul, „numai să văd mar întâră cit a pute duce Smăul cel mal tare dintre voi, că dacă n'a fi de-ajuns, apoi nu m'oli învoi!i 
Smeii ai împlut un sac mare mare, plin eu galbini și: "l-ai dat celui mal voinic dintre dînșir ca să/l ducă, Titireduluy a casă. 
Bietul Titired, v&dîndu-se scăpat din atîtea nevox Și încă cu un săcori de galbini, plin, nu mar sciă ce să facă de bucurie, max ales cînd cugetă la micuţii săr de-a casă, că de acu înnăinte n'or mar trebui să ducă nevor şi să mănînce r&bdărr prăjite, şi au apucato repede înnăintea, Smăulur ca să! arete drumul. Mergînd așă, cugetă în sine: „Oare ce-a dice Smăul cînd 'mr-a vede căsuţa cea joasă şi sbîmptă și copilaşii miei cei micuţi ?* Și se temea foarte, ca nu cumvă Smtul Să'ȘI vină atuncra în fire şi să'l facă fărîme atît pe dînsul cât şi pe copilaşii săr! Nu sciă, sărmannl, cum să mai scape şi din astă nevore, ȘI mergeă așă supărat şi pe cugete înnăintea Sm&ulur și tot aşteptă ca să'r mai seapere prin cap vrun cuget bun. 

Mergînd ex așă pe drum, numai ce vedeai pe bietul Titired că zbură din cînd în cînd câte-o sută de pași înnăinte șr-apoi earăș îndărăpt, și „tot așă una și una. Aceasta venră de-acolo că atunera cînd suflă Smăul. din sine, izbră cu sufletul său pe Titired cît colea înnăinte, ear! cînd trăgea, sufletul în sine, veni Titiredul mar pînă la gura Sm&ulur, Repeţindu-se aceasta de-atîtea or, nu prea venită Smă&ului îndămînă, pentrucă nu sciă de ce face 'Titiredul aceasta și presupunea felă de felră de lucruri, unele mai înspăimîntătoare decit altele, și "l-au întrebat de la un timp: „Măy, Titiredule! Da ce tot îmbli tu cînd înnăinte cînd înapor ?% „Hm!“ îi răspunse Titiredul; „vrei să seiy și asta? Apor dă, ra de- aceea. că cu un cuget m'aș duce mar de Srabă a casă ca să văd ce'mr mal fac copiii, ear cu altul m'aș întoarce la vol îndărăpt !*
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„Ba nu, nu! în. dise Smăul; „ma! bine te di a casă, aşaşte rog!“ 

Bucuriea Titireduluy că au scăpat cu bine şi din astă nedumerire! 
Cînd aă fost aproape de căsuţă, au răsuflat Smăul, poate şi de frică, 

mai tare decît totdeauna şi ai aruncat pe Titired vro trei sute de paşi 
înnăinte, de ai ajuns mai de grabă a casă și au dis băeților şi femeii: 
„Audiţi vor! Bată acolo sosesce un Smăui! Cînd îţi vedă că se apropiă 

de ușa colibir, vor să reşiţi cu toţii afară şi să strigaţi în gura mare: Tată! 
tată! Ni dor de carne de Smău! Ni dor de carne de Smău! Ni dor 

de carne de Smău!“ | 

Zărind Smăul coliba în depărtare și nesciind ce să fie aceea, au 
întrebat pe Titired dicînd: „Măi, Titiredule! Da ce”! aceea ce văd eu 

acolo înnăinte şi unde te-ar fost vîrît tu mai adinioară ?% 

„Hei!“ răspunse Titiredul, „tocmai acolo e vizuniea prin care întru 

eă în lumea și în împărățiea noastră !* 

Audind Smsăul de aceasta, ai începuta cam tremură de frică, pen- 
trucă se temea cumplit. Cînd ai sosit cu sacul cu galbini aproape de 

ușa colibil, îndată “1-au Yeşit înnăinte o droare de copit, unul mai boldit 

decât altul, şi ai începnt a sări şi a rădică mînuţile în sus și a strigă 
cu toţii în gura mare: „Tată! tată! Ni dor de carne de Smăă! NiY 

dor de carne de Smău! Ni! dor de came de Smâu!“ 
Cum ai audit Smăul răcnetul acesta, şi vădînd că tot res din gaura, 

aceea la copil ca albinile dintr'un stup, au eredut că se desfundă pă- 
mîntul şi că 'l-or împresura atîtea lighior, cît nu s'a mai alege nimică 

dintr'însul, şi îndatamare ai aruncat sacul din spate şi au tulit'o la fugă 
îndărăpt așă de repede, cît mar că nwl vedea! cum calcă pe: pămînt, și 

s'aă cam mal dus! | 

Și aşă au scăpat bietul Titired cu sacul cu galbini adus a casă! 

Smăul însă, fugind pin pădure, au întălnit o vulpe. Vădindu'l aceasta 

atît de spărieat, “l-au întrebat: „Da de ce fugi aşă de cumplit şi de ce 

esci atît de spărieat?* - 

„Hm!“ îi răspunse Smăul „da cum să nu fiu spărieat şi să nu 

fug, că eră să mă crompoţească de viu copiir. Titiredului aceluia! Cum 

numai mau zărit venind la dînşii, îndată au şi început cu toții a răcni 

şi a strigă pe tată-său ca să mă prindă şi să mă dee pe mîna lor, că 

tare li dor de came de Smău! Vădîndu” ei că Yes ea o negură înnă- 

intea mea, mam avut încotră. ci am trebuit s'o Iau la tălpășița și să'mi 

scap aşă plelea şi clolanele!“ 

„Ha! ba! ha! Da ce'ţi mar baţi capul, măi Sm&ule!“ îr dise vulpea 
hohotind; „tu să te temi de un Titired ca acela? Da eu și astă noapte 

"-am furat o găină, şi-apor dă, ce "nr-ai făcut? a nimica toată! Și
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acuma mă tot duc la el ca să% may mănînc vro: doauă! Hay și tu cu mine! Nu fi așă de fricos! 
Smăul, îmbărbătat de cuvintele vulpir, s'aă întors cu ea îndărăpt la Titired ca să se răsbune asupra lui de spaimele cîte le-au suferit el de la îusul. Dară cînd eră el aproape de casă, w-au Yeşit Titiredul cu crurda sa, de copi înnăinte şi au răcnit cătră vulpe: „D'așă ? Tu numar un Smă&ă îmi aducr? Oare numi era! tu dătoare cu doisprădece ? Socoţi că tei plăti numar cu atâta ?: Ear' copiii de îndărăpt au prins cu toții a Tăcni și a strigă cât putea: „Tată! tată! Ni dor de carne de Smău! Ni dor de carne de Sms! Ni dor de came de Smău Cînd au audit Sm&ul cuvintele Titiredului, s'au Spărieat aşă de tare. cât eră să. pice jos mar mort de frică, pentrucă credea că vulpea au vrut numai să'l înşele, dară îmbărbătîndu-se puțin. au apucat repede pe vulpe _de coadă și Sau întors, ca săgeata de tute; în pădure. Aice au prins a izbi pe vulpe de toți copacii, dicîndw'r: »ÂŞă, tu ar vrut să mă înșeli şi să mă duci la Titired, ca cu pielea mea să te Scapi pe tine? Stăr tu, vulpe vicleană ce eser! Las” că "ț-oră dă eu ție!“ si tot o izbesce ba de-un copacră, ba de altul pînăce "au făcuţ toate oasele fărime ! Apo! 0 aruncă jos și se untă la dinsa. Cînd o vede cu dinţii vînjiţi, (că dobi- toacele își rînjese dinții cînd prer!) au credut că ea își bate Joe de diîn- sul şir ride în faţă, unde n'au apucat'o din nou la izbit, și au izbit'o atita pînăce nu "I-ai mar rEmas nicrun dinte în gură, ȘI-apor aă aruneat'o într'o parte și s'au cam mai dus în treaba sa a casă. Aice ai povestit „„Feloralalțr Smer pătăraniile sale, și cu toţii Sau mirat de puterea și de voinieiea: Tigiredulur.       

   

  

pe atat Ş RR as a 
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„Titivediitceizcu al Săl chiură şi sără în sus de bucurie nu numar căi Bcăpat! din atitea primejdir, da Și pentru aceea că de-acum înnăinte „aveă. de toate cîțe li treburi, că en bani căpăta orlșice, 
i zii aa et ăi 

. 
. “7 
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Notă. Această Poveste am mar audit'o şi de la alțir, Îutâmplările din ea eră tot aceleaş, de şi nu la toţi tot atîtea, numai una din persoa- nele de frunte eră alta; în loe de Titired figură uu Tigan. Cer ce spuneă, această poveste cu un Tigan şi Săi. o începeă așă.: , „Eră odată un Tigan lingurarră şi Sau dus în pădure ca să'şI caute: un paltin bun de lingurr. - Imblînd așă încolo ŞI ?ncoace, nat băgat de samă şi aa însărat, fără Să șI fi aflat vreun Paltin bun. A casă nu pute; să meargă, pentrucă întunecase cum se cade și se temea ca să nu rătă- cească, sau să nu dee peste dînsul nisce tere sălbatice și să” crompo: țească. Dar unde să miră el? S'aă uitat bietul 'Ţigan în toate părțile Și ai zărit într'o depărtare o zare de lumină.  Bucuriea lur! Saua luaţ
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şi s'au dus întracolo. Dar var de dînsul! Acolo loeuiă Smeir! Cînd 
au întrat în acele curți frumoase, sai pominit de-odată în fața Smeilor. 
Ce să facă acuma? Îndărăpt nu putea dă, pentrucă se temeă să nu'l 
prindă, de rămas ear se temeă să rămilă ca să nul mănînce! Stă aşă 
îneremenit.între praguri. ” 

Cum- -ai zărit Smeil, aă sărit cu toții împrejurul lui, pentrucă ex 
nu mal văduseră pînă atuneta astfelră de oameni, şi 7] aii întrebat: „Da ce 
cauţi tu, măr Tigane, pe aicr?%* 

Piganul de frică şi de spaimă nai sciut ce să li dică alta decît 
că caută slujbă, că ar voi să se năimească! 

„Bine! îi diseră Smeil, „noau? tocmai ni trebură un hărgățel ca, 
să ni care lemne și apă şi să ni aducă legumir din grădină; dacă te 
prindi la aceasta, apoi rămil la nor! e 

Țiganul nau avut încotro şi I-au spus că primesce, ear” Smeit "I-au 
arătat cotruţa unde are să doarmă pînă demineață. 

A doaia di demineață ai trimes Smeir pe. Ţigan cu un burduh 
mare de bivol după apă la fintină 

De aici înnăinte suvă povestea întocmai, în privința, întimplărilor. 

Unul din cari'mi spuneă povestea cu un Titireg şi Smăă, o curmâ îndată . 
după întîmplarea de la prispă cu piăa, dicînd că Smeir s'ar fi spăricat 

de Tigan a doaua di cînd 'l-au vEdut teafăr şi voros, aşă de cumplit, 

cît. îndatamare 'șă-aui părăsit curţile şi sau dus în alte locuri. ear” Ţiganul 
au rămas de aci înnăinte stăpîn în curţile Smăilor. 

—6f TIET RoaRazaa: 

Finul lui Dumnedeii Și boul năzdrăvan. 

Eră odată un om atît de sărac, cît m'avea nimică la casa sa; el 

trebură, sărmanul, să coacă baligă de vită ca să'şI hrănească copii. Să- 

răciea lui însă nu venită de-acolo, că doară n'ar fi fost sîrguinclos, sati 

mar fi vrut să lucre, ei Xa aşă, nu mergeă bine în nicro treabă, măcar 

de ar fi muncit cel omşicit. Pe lingă sărăciea lur mal aveă încă şi-o 

casă bucşită de copii. La copii aveă destul noroc; ma! că tot la un an 

şi jumătate făceă cîte-un copil. Atît de mulți copii îi dăruise Dumnedeu, 
cît amii nu volă nime să se prindă cumătru şi săi botede. Așă se în- 

. 
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timplase că mar născuse femelea sa un copil. Bietul om ai îmblat pe 
la toţi oamenii din loc şi 'raă îmbieat ca să fie cumătri, dar” nime nu 
sau prins; li eră ami și lor greu de a tot fi cumătri! Ce să facă el 
acuma ? Ar fi lăsat copilul nebotedat, dar” se temei, una, de păcat, ear 
alta socotiă că nu s'or potrivi frăținix între olaltă, dacă unii ar fi creştini, 
ear” alții păgînr. Deci sau luat şi Sai pornit în lume după cumătru. 
Îmblînd el încolo şi 'mcoace, tot îmbiind ba pe un om, ba pe altul ca 
să fie cumătru, nime nu voră să se prindă, căci cu toții audiseră 
ami de dînsul şi de copiii lux cex mulți. EL au fost dară nevoit să se 
întoarcă a casă fără de cumătru. Venind așă pe drum scîrbit şi supărat, 
eată că vede înnăintea sa dor oameni, unul mar bătrân şi altul max tînăr. 
Aceştia eră Dumnedei şi cu Sîn-Pietriu, dar” el nu cunoscei. Întălnin- 
du-se cu ex, l-ai dat bună calea! 

Dumnedeii. şi Sîn-Pretiru "X-a mulțăanit frumos, şi, vădîndu!l atît de năcăjit, "l-au întrebat că de ce este el așă de supărat? 
„Da cum notă fi ea supărat“, răspunse sărmanul, „că Dumnedeu m'au binecuvîntat cu o mulțime de copi, şi chiar acuma "mi-ai mar dăruit unul, și pentrucă am mulţi și sînt tare sărac, de aceea nu vră nime să'mI fie cumătru şi să 'mi'l botede !* 
„Pentru aceasta, numai nu te superă, omule!“ îi dise Dumnedeu; „dacă voesci, mă prind eu Să't fii cumătru !“ 
„Prea bucuros!“ răspunse omul; „poftim numay, şi Dumnedeu să vi dee noroe şi sănătate, că mă scoateţi dinti'o nevore așă de mare!“ Dumnedeu și cu Sîn-Pretrru ai venit la om a casă şi v-au botedat copilul; apot “şr-aă luaţ diua bună și s'au cam mar dus. Ca dar de bo- ted însă W-au dat copilului o juncă. Junea aceasta îmblă numai mugind pe lîngă garduri, pentrucă, plenă de foame, fiindcă el w'avea cu ce s%0 hrănească, waveă nici fîn, nici unde so pască. Vădînd junca, că nu în- cotro a casă la sărmanul om, şi ca să nu preară de foame, Sau dus în pădure. Îmblînd ea aici pin munți, aă dat nisce Smer de dînsa, carii voră numaxdecit so prindă Şi so mănînce; dară ea tot au scăpat din mîna lor şi s'au tras în altă pa:te de pădure, unde petreceă nestinghie- rită de nime. Aice aii fătat ciredi de vaci şi de boy. Între boil aceştia, eră, unul tot poleit cu aur și năzdrăvan. Boul acesta, năzdrăvan pădră şi feriă ciredile ca să nu le prindă și să nu le mănînce Smeir. 

Dupăce-aii crescut mare finul hi Dumnegeii, au întrebat de tată- său, unde”! junca aceea carea -au dăruit?o nănașu-său la boted? 'Tată- Său ai răspuns că sai dus în pădure, pentrucă mau avut cu ce s'o hrănească! Băeatul s'au dus după dînsa s*0 caute. Îmblînd pin codri şi munți, aă dat de curtea Smeilor Și ai întrat la er de "au întrebat, ori de nu sciu er cevă de junca lui? Smeir “-au rEspuns, că sciu şi că "r-or
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spune numa! atuneia unde." junca, dacă l-a da lor norocul său. Finul 
lu Dumnedei ai stătut oțiră pe cugete şi-apol l-au dis: „Bine! vi 'l-oră 

dă, numai! spuneți'mi unde "mi juneuța, !“ 
Atuncia "ai spus Smeir că junca lui se află în cutare margine de 

pădure. Finul lu Dumnedei s'au pornit într'acolo şi n'aă căutat mult și 
ai dat de cireada aceea de vite, şi cunoseîndu-o că'r a sa, au luato pe 

'dinapoi şi au început s'o mile spre casă. Mînînd ciredile amu cît le-ai 

minat, nai băgat de samă că boul cel năzdrăvan rămăsese atît de în- 

dărăpt, cât nu'l mai. puteă ajunge de-ar fi alergat el oricît de tute. V&- 
dînd boul cel năzdrăvan aceasta, au prins a rage, și ai ras aşă de tare, 

cât văile s'aă turburat, munții s'au cutremurat, eetina de pe copaci jos 

ai picat şi vacile "lau aşteptat pînce el le-aii ajuns de sudor pătruns. 

Venind finul Jur Dumnedei a casă, au abătut eară pe la Smer. 
Cum "l-au zărit Smeii, "I-ai eşit înnăinte şi "I-ai cerut juruita. EI l-au 

răspuns că nu scie care” norocul săi! Atunci -aii spus Smeil că norocul 

lu îX boul cel năzdrăvan şi poleit cu aur! Audind de aceasta finul lui 
Dumnedeiă, sai mirat mult şi D-ai dis: „Fiindcă vi "l-am juruit, luaţi: 

vi; eu vil dau, numar de-a vre el!“ 

Smeir atuncra au sărit cu ciocane. şi cu suliți ea să prindă şi să 

ucidă pe boul cel năzdrăvan. Boul însă sai ferit de-o parte pe-o coastă 
de munte şi aii dat cu cornul cel stîng și lr-aii sfărmat Smeilor ogrădile, 

zidurile şi curţile, şi aă dat şi cu cornul cel drept, și le-aii făcut pulbere 

pe toate, și aşă au scăpat şi ati venit cu toţii a casă. Aice ati băgat 

finul lui Dumnedeiă pe boi întrun grajdri pe care "şi 'l-aii dires îndată, ear” 

vitele le-ai dat la păscut întro parte. 
Finul lui Dumnedeu au crescut mare şi "au sosit şi lul timpul de 

"asurat. Încă mai năinte de aceasta, W-au fost dis boul, că atuncia, cînd 

va av& să se ?nsoare, să vilă la dînsul şi să/l întrebe unde să peţească. 

Deci, într'o vreme, au mers finul lui Dumnedeu la boi şi X-au dis: 

„Boule, bouțul miei! Mai pălit de-a însuratul şi am venit ca să'ţ spun!“ 
Atunci boul "I-au dis: „Bine: te poți însură, numar caută să nu 

Ya alura decit pe fata Împăratului Verde!“ 
Acest împărat aveă o fată tare frumoasă şi o luncă foarte mare. și 

au fost vestit prin lume, că după acela 'şi-a mărită fata, care a fi în 

stare să'1 are lunca. aceea într'o di. Deci qise finul lui Dumnedeă cătră 

bou: „Da cum să” ar ei lunca aceea într'o di?“ 
„N'avă grijă!“ îr răspunse boul; „mergi numai la fieranăi și fă un 

plug de fier cu jug de fler şi cu toate de fier, şi cît a cere dintiri, 

atîta să'I dai!“ - 

Finul lui Dumnedeu au făcut toate aşă și apol ai venit ear” a casă 

la boi. Boul l-a trimes după aceea la tîrg, dicîndui: „Du-te la tîrg şi
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acolo îr află pe un om cu un bou de vîndut, pe acel bou să'] cumperi, 
şi cît a cere omul, atîta să! dai, că acel bou se potrivesce cu mine! Și acest boi încă eră năzdrăvan ca, şi dînsul. 

Dupăce-aui cumpărat boul şi "l-ai adus a casă, “l-au împărechreat 
cu boul săi, I-au înjugat pe amîndoi la plugul cel de frer şi ai purces la Împăratul Verde ca să peţească fata. Împăratul Verde "l-au primit cu bine, X-a arătat lunca ce o are de arat ŞI-apol "T-aui dis că, de nu v-a arâ-0 într”'o di, apor să seiă că -a luă capul! , 

Finul lui Dumnedea au băgat plugul în luncă și au începuţ să are, și pe-a prînd eră may gata. Vădînd aceasta fata, împăratului, au poroncit să facă Xute de mîncat şi "Tau dus ea sîngură. Dupăce-au. mîneat finul lui Dumnedeu, "l-ai chemat fata împăratului de-o parte să/l lee, şi după- ce "l-ai lăut, "l-au uns cu somn așă de tare, cît au adormit îndatamare, Și dormiă aşă de dulee şi de adînc, cît nu se puteă trezi. Eră acuma, spre sară și el tot dormi. Boul toţ aşteaptă, să se scoale, Și nu se scoală; aşteaptă să viră Și Să gătească lunca de arat, şi nu vine. Ce să facă boul, că acuma nu eră mult pînă "n sară, şi el tot nu se treziă. Au prins odată şi au ras așă, de tare, cît văile s'au tulburat, munţii s'au cutre- murat, cetina de pe copaci jos ani picat, ear finul lux Dumnedeu au sărit drept în sus de trer stînjinr de falce, și cînd au picat jos, s'au trezit și ai început a plînge, pentucă se temei că w'a pută găti lunca, de arat pînă ?n sară, ȘI-apol a fi pace de dînsul! Atunci boul "I-ai dis, să nu plîngă, ci să” înjuge ' repede şi să s'apuce de arat, că er tot or găti-o. Final lux Dumnedeu "%-au pus rute la jug și s'au dat la arat, și după un ceascuț lunea ai și fost arată toată. Atunci ai mers la împăratul de "Tau spus că lunca"! arată gata. 
Împăratul Sai minunat tare de aceasta, pentrucă pînă acuma nicl- unul din cer ce îr peţiseră fata, nu fusese în stare să, isprăvească lucrul acesta, într'o di, şiapoi au dis: „Văd că escr voinie și harnic, de aceea, Îți și încredințed fata cu cuget împăcat!“ După aceasta au făcut nuntă şi au măritat fata după dînsul, 

| Cînd ai fost să rare destrea, au mers finul ax Dumnedei la boi ŞI "l-au întrebat de sfat că ce să ceară el. Boul "rau răspuns, să'şI facă un car tot de frer şi cît a cere frerarrul pentru dînsul, atîta săi dee, şi după aceea să dică împăratului, să'r dee atâta destre, cât a pute el duce cu carul de odată; şi împăratul tot să pută pînă n'a seutură el din urechrea cea dreaptă! Finul tur Dumnedei au făcut după sfatul boului, și cînd la încărcat destrea, împăratul tot ati pus şi au pus pînă ai mal avut nimică în casă ; mai rămăsese încă un burduh cu galbini în pod; şi pe acesta au trebuit săl pună şi abră acuma aă scuturat boul din urechrea cea dreaptă. Atunci ginerele au spus împăratului că
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"i de-ajuns ȘI, luîndu'și diăa bună de la dînsul; au şi plecat împreună 
cu mireasa sa. 

Împăratul nu mar aveă, acuma la ce să rămînă a casă, și s'au luat 
și el după dînșii, dicînd: „Dacă nu *mr-au r&mas mie nimică, ce's bun 
eu a casă? Mă duc şi eu cu vor!“ Și ui plecat. După un timp aă ajuns 
la o Dunăre care n'aveă margini, nici fund. Vă&dînd împăratul atîta luciă 
de apă, "I-au dis: „Dacă trece vol pe-aice, apor vi dau drumul, şi eu 
m'olă întoarce a casă, ear de nu, nu! Ginere-săă au dis: „Bine! 
no ne-om băgă pe aici, și dumiata îi căută, mîne demineaţă și vede 
urma!“ Împăratul s'au întors acuma a casă. Dară er s'au băgat în Du- 
nărea, aceea și au dat Dumnedeui că apa se despărțiă înnăintea lor, şi 
er treceă pe urseat, ear” înapora .lor se tot împreună earăş. Cînd demi- 
neața, au venit împăratul și au vădut urma băgată în Dunărea aceea 
şi mau sciut ce sai făcut cu dînşii, ori de-ai trecut, sati poate saii 
înnecat, și ai mers la dînșir a casă şi "M-au aflat teferi spre mai mare. 
mirarea sa. 

Dupăce-ati ajuns ginerele împeratului a casă cu destrea şi au des- 
căreat'o, au dis boul: „Eu şi părechiea mea om muri acum, dară tu 
să Iar cornul cel drept al miei şi al celuialalt boi şi să le îngropr în 
pămînt, că dintr'însele or eresce dor pomi sfinți și or face felri de felrii 
de poame şi sor strînge mulți de pin toată lumea și te-or întrebă Qin 
ce's crescuți pomii aceştia, dară tu să nu li spul, nici chiar cucoanex 
tale în pat; că oaspeţii or vră să se apuce în rămăşaguri că or gici, şi 
tu să fe apuci cu dînşii, pentrucă, er n'or gici, şi aşă îl cîştigă mult bine!“ 

Dicînd acestea, ati murit boii, şi el l-au luat coainele drepte și 
le-au îngropat în pămînt, şi eată c'au crescut nisce pomi mîndri, carii 
făcea felră de felni de poame, şi se strîngeă lumea de se miră de dîn- 
sele, şi mulți se apucă în rămăşag cor geci, dară niciunul nu eră în 
stare, și aşă cîştigă el mult bine. Cucoană-sa mult se crudră de una ca 
aceasta și se miră, cum de nu poate nime gici, și de aceea volă să sciă 
măcar ea, din ce's crescuţi pomii acela. De aceea, de câte ori se culcă, 
cu bărbatu-săii, tot nu dă pace şil întrebă să spună numat er, din 
ce's crecuți pomil, că ea m'a spune nimărula, și dacă nu "i-a spune, îx 
sămn că n'are încredere în ea, că el se teme de dînsa şi că n'o rubesce, 
şi că ea sa supără foarte tare pentru aceea. Bietul bărbat sau împro- 
tivit cât sau împrotivit, dară pe urmă, neputind scăpă de cuvintele er. 
waii avut încotră și "-aă spus. Ea a doaiia di au şi spus tătîni-său, și | 
el s'au apucat acuma în rămăşag, că de-a gîci el din ce's crescuți pomil, 
să Ieasă ginere-săi numai cu bățul gol din casă, și toate să” rămtiă lui 

în stăpînire deplină. Neavînd ginere-său niclun prepus asupra soțiir 
sale că "l-a vEdi, sau apucat în rămășag. Împăratul au gtcit, şi el au
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trebuit să Ieasă numai cu b&ţul gol -din casă afară, rămînînd toate pe 
sama împăratului. Ce se facă el acuma ? „Ros de scîrbă şi de supărare 
ai apucat pin lume încotro 7l-or duce ochiy. Mergând așă cât au mers, 
tot cugetă în sîne: „Dacă şi nevasta mea în care aveam toată încrederea, 
Saii argtat cu nepriință și m'ai vădit, apor ce să mar die eu de alți 
oameni? Oare se plătesce să mai trăese eu în lume ?4 Cugetînd tot 
astfelrii pe drum, ai dat de trei stejeri foarte înnalţi şi Sad suit într'unul 
din e şi aă vrut să se sloboadă jos şi să'şi facă capătul. Atunci “l-au 
zărit nănașu-său, carele treceă pe sub stejerir acela, şi "l-au întrebat: „Da 
ce vrel să facă finule ?% 

El, cam spărieat, "au răspuns, că vre să se omoară pentrucă nu 
mal sînt oameni cu priinţă pe lume, că eată ce am pățit. 

Atunci "T-au (is nănașu-său: „Lasă, finule, scârba de-o parte! Sco- 
boară-te jos şi mergi a casă și te apucă în r&măşag cu socru-tăui Şi di: 
Ce "mii da mie ca să fac pînă mîne demineață, ca apa din rîul de din- 
naintea casei să curgă îndărăpt, și morile şi piăele de pe dînsul să 
îmble cu roțile îndărăpt? EI 'ț-a spune că, de” face un lucru ca acesta. 
ca, demineaţa cînd a merge el la apă să se spele, să meargă toate pe 
dos, apoi "ţi-a dă îndărăpt toate câte le-ar avut, casă, nevastă, avere şi 
moșie! Și aşă îl dobîndi earăș toate ŞI trăi bine și în tienă, numa! 
să te feresci și cînd îi ave vro tarmă, mare, să p'o mai descoperi altora, 
mai ales limbuţilor!“ o 

După sfatul acesta au venit finul lux Dumnedeă a casă și sai 
apucat cu soeru-săi în rămășag, că dacă '-a dă toate îndărăpt cîte au 
avut, va face ca pînă mîne demineață să curgă îndărăpt apa din rîul de lîngă casă, şi morile și piuele de pe el să îmble cu roțile tot îndă- răpt, și cînd a merge el demineaţa la rîu să se spele, să le afle toate 
pe dos. 

Împăratului îi păreă acest lucru cu neputinţă și s'au apucat bucu- ros în rămășag. _Dară ce să vedi? Cînd sau dus demineața la” rîu să se spele, au aflat toate pe de-a "ndărăptelea, şi așă au prerdut rămăşagul. Au fost dară nevoit ca să dee ginerelur său toate îndărăpt cîte le avu- sese ma! înnăinte. - 
Luîndu'și finul lux Dumnedeu earăș toate în stăpînire, “au ferit de aci înnăinte de a mar destămui altora ceea ce nui de destărnuit, ȘI așă, au trăit cu toții în deplină înțălegere şi vore bună, avînd de toate cu 

îndestulare, 
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Moartea ca cumătră. 

Într'un sat eră mai mulți - MoOşinari, toți avuţi, numai unul foarte 
sărac. Nu destul, sărmanul, că n'aveă ce. mîncă sîngur, dar încă făcuse 
și o jumătate de clare de copir. La cer patrusprădece dintiră "Şi-au aflat cu- 
mătri ; însă cînd au venit să botede și pe cel din urmă, n'au putut găsi 
pe nime în sat ca să fie cumătru, pentrucă nu dăduse la cumătri niex 
de băut, nici de mîneat cînd au botedat pe cer patrusprădece copii, 
fiindeă nici n'aveă, de unde face cumătrie. Acuma ce să facă bietul ca 
să nu! rămiă copilul nebotedat? S'au sfătuit cu femetea sa ba încolo, 
ba încoace ; pe urmă "-aă dis ea: „Bărbăţele! Scir tu una? lan du-te în 
alt sat. că poate află acolo un om care să ni botede copilul, ca să nu 
moară ușă, neînereştinat. 

A doaiia di s'a pornit sărmanul desdemineață la un sat peste pă- 
dure. Dară cînd aă întrat într'inea, eată că au întălnit pe un cerşitorru, 
căruia"! dădu: „Bună calea!“ 

»Mălţămim dumitale !* răspunse cerşitoriul ; „da încotro ar apucat'o 
aşă de demineață ?% 

Omul "ai dis: „la mă due şi eă pînă în cutare sat. ca doară 
"mi-aş află acolo vreun cumătru ca să'mi botede un copil, că la mine. în 
sat n'au vrut niclunul să se prinaă, pentrucă sînt sărac şi nw1 pot 
ospătă cum se cuvine la cuimătrie !* | 

Atunera X-au răspuns cerşitoriul: „Stări, nu merge mar departe, că, 
“ți ?l-oră botedă eul!“ | 

„Bine, foarte bucuros,“ îi dise omul, şi se înturnară amîndoi spre casă. 
După o bucată de cale ai întreHat omul pe cerşitorri, dicînd: „Mă 

rog, să nu fie cu bănat, da” ra spunemi cum te chreamă şi de unde 
esci dumiata, ca să sciu unde să te cere cînd oră ave trebuință de du- 
mrata 1% 

„Eu's Dumnedeu !“ răspunse cerşitoriul. | 
Augind omul aceasta, s'aii îngrozit şi aă început să strige, dicînd: 

„M5 rog, du-te de la mine, dacă esci Dumnedei, pentrucă nu esci cu . 
dreptate !* ” 

„De ce nu's cu dreptate ?“ îl întrebâ Dumnedeu. 
„Pentrucă tu dar avuţie numar celor avuți, ear' săracilor o gră- 

madă 'de copii ca să nu“ poată hrăni!“ îi răspunse omul, și s'aă cam 
mal dus de la dînsul... 

Dupăce-au venit a casă, au povestit femeix sale, ce “i Sai întîmplat. 
Atunera "I-au dis ea: „Nebunule, da cum de-a! alungat pe Dumnedeu! Nu 
"l-ar putut aduce ca cumătru, că el n-ar fi dat toate cîte-am fi cerut de 
la dînsul 2% 

13
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Bărbatul s'au desvinuit cu aceeea, că el, în rugăcrunile sale. de 

multe ori "l-ai rugat ca săi dee ba una, ba alta, şi Dumnedei nu 7l-aă 

ascultat nicrodată. Ba încă îi face în ciudă, că el-'lau rugat ca să nu'! 

dee atîţia copii, că n'are cu cei hrăni, și  Dumnedei tot Mau dat. „De 

aice se vede“, dise bărbatul mar departe, „că Dumnedei nu” cu drep- 

ae şi de bună samă că şi ca cumătru nu ur-ar fi dat nimică, măcar de 

l-am fi rugat noi orișicât! Lasă, dragă. nu te supără, că 'mr-oxu căută 

eu alt cumătru mal cu dreptate '* 

A doaiia di s'au pornit omul earăş după cumătru. Mergînd așă pe 

drum de la un sat la altul, s'au întălnit cu o babă bătiină bătrină, 

Aceasta "l-ati întrebat, că unde merge? EL Ya răspuns. că -îmblă 

săi caute un cumătru: Atunci ea '-aă dis: „Dacă' aşă, apor nu te 
osteni mai departe, ia-mă pe mine!“ 

Omul bucuros că ai dat peste un sufiet bun, s'au învoit ca s'o Yate 

de cumătră, şi s'au întors cu dînsa spre casă. 

Mergînd ei însă pe drum tot sfătuind ba una, ba alta, ai întrebat 

omul pe babă, că cine'r ea şi de unde în, ca s'o poată cunoasce şi să 
sciă unde s'o caute cînd "T-a trebui la cevă? 

Baba W-au răspuns: „Eu sînt moaitea !* 

Augind bietul om aceasta, ai prins a sări în sus și a bate ?n pălmi 

de pucurie şi a strigă: „Ha! bine că te-am găsit! Pe tine te vreu de 

cumătră. pentrucă tu escl cu dreptate; tu omori pe toți la hurtă. fie e! 
săraci, saii bogați; tu nu! mai alegi!“ 

Dupăce-aui ajuns ei a casă, I-au botedat moartea, copilul, După bo- 

teq “X-a dis cumătrul: „Nu bănui, cumătră dragă, că mam cu ce să te 

primesc şi să te ospeted, pentrucă”s foarte sărac; dară te rog ca să 

dăruesei cevă copilului în scălduşeă!“ 

Atunei %-aă r&spuns moartea: „Ru n'am alta nimică, decît sulița 

şi sabiea Yeast' strîmbă; și acestea, nu ţi le pot dă, că'mi trebuese și mie!“ 
Sr-apor "r-au făcut sămn să Yeasă din casă după dînsa afară. 

“Dupăce ai reşit er atară, "I-au dis moartea. : „Ascultă, cumătre dragă! 

Eu, cum vedi, nuwți pot dă niclun dar pentru finul mireă; dar un lucru 

pot să'ţi fac ca să te "'navuţesci şi să trăescr bine! 'Tu să te faci doftor 
și unde în audi că se bolnăvesce cinevă, să mergi la dinsul şi să te apuci 
că ver lecui, dacă me'I vedă pe mine stînd la pieroarele lur; ear dacă 
vorii stă la cap, atunci să li spul ca să nu se mal trudească cu leacuri, 
ci să se grijească de coimîndare. Oamenii "ţi or plăti pentru aceasta bine, 
şi așă î prinde şi tu la putere şi la avere. a 

Așă sau și întîmplat! Omul nostru s'au făcut cel mai vestit doftor 
în toată lumea; toți îl chremă numar pe dânsul, pînă şi împărați, pen- 
trucă, ce spuneă el, aceea se și întîmplă numardecît. Şi asă s'au îmbo-



  

195 d 
  

găţit el întru atîta, încît nu numai că trără foarte bine, ci "Şi-au măritat; 
toate fetele și "și-au însurat toți fieroriy, și "Tau făcut pe toți bogaţi 
dîndu-li destre îndeajuns ! | 

După mult timp, fiind dottorul întro Qi la un bolnav, s'au întălnit aci cu 
moartea și au întrebat'o: „Da oare cînd ori muri eu, ea să: mă sei pregăti 2“ 

Atuner moartea "Iaii răspuns: „Ca să te poţi pregăti de moarte şi 
să'ți pu! toate trebile la cale cum se cuvine, eu: ț-ori dă cu un an în- 
năinte de scire, cînd îx muri! | 

Cu aceasta sai mulțămit doftorul foarte, fiindcă ?i se luase un râii 
de pe inimă sciind că n'a muri fără de a îi se dă de scire de cu bună 
vreme. 'Trăind el aşă în bielşug, eată că după un timp au început să/l 
doară eapul, preptul și tot trupul, dar” mau ținut mult și W-au trecut 
durerile ; ba încă se sîmţiă şi may tare decât înnăinte. După un au însă 
s'au bolnăvit tare și au început săl doară toate, cît nu mar puteă suferi. 
„Ce să fie aceasta 94 dise el, „că de murit, tot n'am să mor, că "mr-aui 
tăgăduit cumătra că ?mr-a dă de scire cu un an mai înnăinte!« Și sedea 
așă văretîndu-se în pat. Dară aruncînd el, nu sei cum, ochii peste cap, 
eată că ai zărit moartea, la capul săii şi! dise: „Aşă”ţi ţii tu cuvîntul? 
Nu "mr-ai făgăduit că "mi dă de scire cînd oră muri, cun an înnăinte?* 

Atuncia "-aii răspuns moartea: „Da nu “ţi-am dat că de scire? 
„Nu!“ dise el. | 
„Tare te 'nşeli!“ îr răspunse moartea ; „nu te-ai durat acuma un 

an de dile, capul, preptul şi tot trupul 2% 
„Ba dă!“ în dise cumătrul, 
„EI bine!“ în grăi moartea; „tocmar aceste dureri ai fost solir mrer 

carii "țl-au adus vestea ca să te pregătesei de moarte! Cine "ți de vină 
dacă nu -ai priceput!“ 

Dicînd moartea acestea, doftorul ati și încetat de a mai răsuflă! 

Asinul,") masa și botica. 

Eră un om foarte sărac. Acestuia”! mergea totdeauna răi, la orice 

lueru Sar fi apucat; n'aveă bietul noroc, numai copil făceă mar în tot 

anul câte unul, Și aveă, acuma aşă de mulți, cît n'aveă nică cu cet hrăni. 

Vădîndu-se aşă de ticăit şi de înglodat, s'au mînieat pe Dumnedeii şi 

voră să'l prindă şi să dee o sfintă de bătaie, cum de unora li dă prea 

mult bine, ear” lui nimică și, făcînda'şi o botă bună, ai pornit cu ea 
pin lume după Dumnedei. 

%) Unii întrebuințeadă la povestire »mă ga ri îi« în loc de »asin.< 

13%
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Mergînd aşă ami cât au mers, s'au întălnit cu un cerşitoriu. Acesta 

eră chiar Dumnedeu. au dat: „Bună calea!“ 
„Mulţămim dumitale!“ dise cerşitoriul; „da unde te duci bădişorule ?“ 

„Că ra mă duc şi eă pin lume, ca doară aș pute dă de Dumnedeu 

ca să'i bat pentru ce dă el numai la alţir avuţie, ear? mie nimică!“ 
„Lasă !*. îi dise Dumnegei; „nu merge mar de parte! ja mar bine 

asinul aiesta de la mine, ca fi destul pentru tine, căcr, cînd 1 dice: 

„Destupă-te asine :* atuncia 'țr-a face cîte o grămadă de galbini. şi cînd 

în voi să nu'ți mal facă, “ii spune: „Astupă-te asine!“ Si aşă cu dînsul 
tot îi pute trăi în lume! 

Omul “i-au mulțămit foarte și, luînd asinul cu sine, s'au întors spre 

casă. Însărînd însă pe drum, au tras la o cîrşmă să miră. Aice au băsat 

“asiuul în grajdru şi "1aă dat nisee fîn să mănînce şi, întrînd în cârşmă, 

aă- cerut și pentru sine de ospăț şi de hâ&ut. Cînd să plătească, au 

Yeşit în grajdru. la asin şi "I-au aşternut o năframă dinapol şi "r-aa dis: 

„Destupă- te asine!'* Atunera asinul "au făcut o năframă plină de galbini 

și, venind cu ei în cîrgmă, ai plătit cîrsmarrului. 

Crişmariul însă "l-au fost: pîndit cînd ai feșit el atară şi au vădut 

de unde au adus atîțra galbinr. 

Dupăce s'au culcat omul, W-au schimbat cîrşmariul asinul cel mi- 
nunat şi "I-ai pus altul în locul lur, tot ca acela. Cînd demineaţa, sai 

sculat omul şi sau dus plin de bucurie a casă, cugetînd în sine, că 

acuma va ave și el cu ce trăi şi de unde să dee şi altora. Deci, .cum 

asi întrat în casă, ai spus nevestei sale să strîngă băeaţii în casă Şi să 

chieme şi vecinii, că el vre să dăruească fiecăruia atîția galbini, câți 
numai or pute duce. 

 Femelea l-au ascultat. 
Cînd eră toți în casă, aii adus omul pe asin în mijlocul casel şi 

au dis: „Destupă- „te asine!“ Asinul atuncia au făcut ce fac toți asinil 

de rînd. Toţi cei de față au inceput a'l ride şi a'l batjocuri, că la aceasta 
"au chemat el pe dînşii să privească cum se baligă asinir? Omul atun- 

cia, plin de ruşine şi foc de mînie, au înșfăcat bota şi s'au cam mai dus, 

ca doară ar dă de Dumnedei ca să'l bată, pentrucă nu dă și lui vre- 

un noroc! 

Ducîndu-se el aşă ami cît sau dus, eată cau întălnit alt cerşitorii. 

Şr-acestura îi dădi bună calea! Cerşitoriul "I-au mulțămit și "l-ati întrebat, 
că încotro merge aşă de mînios? Omul '%-auă răspuns că merge. să caute 

şi să bată pe Dumnedei, pentrucă nu grijesce şi de dînsul ca de alții! 

Atuncia "M-au dis cerşitoriul, carele eră tot Dumnedeu: „Nu te mar duce, 
bădișorule, nicăiri! Na'ţi masa aceasta, că cu dînsa îi pute trăi bine pe 
lume; că de cîte ori îi flămîndi şi "ir dice: „Aşterne-te măsuţă !« ea



197 

s'a aşterme cu felu de felu de bucate; ear” cînd îi fi sătul şi "i dice: 

„Strînge-te măsuță!“ ea eară a fi la loc ca mar năinte! Cu această masă, 
ți! pută hrăni şi copiil. şi pe murerea ta!“ 

Omul -aă mulțămit foarte tare pentru darul acesta şi sau pornit 
spre casă îndărăpt. Pe drum au vrut să facă prubă de puterea mesei 
și, fiind și cam flămînd, "au dis: „Așterne-te, măsuță !* Ea atuncea sau 

acoperit cu felră de felră de bucate și băuturi. E! au mîncat și au băut 

bine, și după aceea M-au dis: „Strînge-te măsuţa mea!“ şi ea s'au făcut 
ca și mai năinte. , | 

Pornind de-aici ma! departe spre casă, au înnoptat pe drum 'şi ai 
tras earăș la cîrșma aceea. Sara la cină carăș au dis el mesel să se 

aștearnă, și ea s'au așternut cu felt de felu de bucate şi de băuturi 

și, îmbiind și pe cîrşmaria şi pe cîrșmăriță la masă, ai cinat împreună. 

După aceea au dat cîrșmariului masa ca să %-o strîngă într'o cămară în- 

culeată pînă a doaua di, și să rare sama ca să nu "%-v fure nime, șI-apoy 
s'au culcat. Cîrşmariul însă "I-au ascuns masa -la asin în pivniță, şi W-aui 

pus altă masă, tot ca aceea; în loc. A doaua di "și-au luat omul diăa 

bună de la cîrșmariă şi masa pe spate, şi au purces spre casă. 

Aice au poroneit earăş să cehleme pe vecini la dînsul dicînd, că, 

vre să ospetede şi el pe toți odată, că er încă “r-aui prins lur mult bine! 

Muyerea "I-au împlinit voința. Dupăce sai adunat ei cu toţii, au pus 

masa în mijlocul casei şi er toți Sai așădat împrejurul ei și aşteptă 
numai cuvintele cele fărmecătoare.  Atuncia s'au sculat omul și ai dis: 

„Aşterme-te măsuță!“ Dară masa, ca și alte mese, nici nu! păsă! Mar 

repeţesce el a doaua, a trena şi a patra oară cuvintele acelea; dară de- 

geaba! Mesenil s'au uitat numai unii la alții şi au început ear al ride 
și ași bate joe de dînsul. Omul, ruşșinat şi 'rîs de toți, au înhățat o se- 

cure şi ai făcut masa toată, bucățele şi aii aruncat'o în foc, ear” sîngur 

au apucat bota şi s'a cam mal dus după Dumnedei să! prindă și sil 

bată, că pentruce nwi dă şi lui noroc ca la alțir! 

„Călătorind agă pin lume, ati mai întălnit încă un cerşitorră. Și acesta 

eră tot Dumnedei. Omul, supărat și posomorît cum eră, “r-aii dat bună calea! 
Cerşitoniul "-au mulţămit şi-apor "l-ai întrebat: „Da încotro te duci, 

bădişorule, aşă de năcăjiţ?% Si acestur cerşitorră "I-ai descoperit omul 

toate tamele şi năcadurile sale. Atuncia "I-au dis cerşitoriul: „Na'ţi botiea 

aceasta! Ea "ţi-a dă mai mult noroc decît darurile de mai năinte ce 

le-a! avut; dară şi cînd 'pi-a dă. să seir că! avă prea mult!“ | 

Audind omul aceasta, X-au dis: „Fă, dacă poţi, să'mi dee avuţie 

multă '* Dar” cerşitoriul "-auă răspuns: „Nave grijă! Ea "ţi-a dă de toate 

de-ajuns! Cînd “r-a trebui cevă, să diei numai: „Învîrtesce-te botică!*
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Omul s'au bucurat de darul acesta, au mulțămit foarte frumos cerșitorruluy 
ȘI-apol au mers pînă mal într'o parte şi, vrind să sciă ce putere are botica, 
"I-ai dis: „Învîrtesce-te botică!4 Dară botica atuncia unde n'a prins să”! 
îmblătească şi să/l bată și pe de-o parte și pe de alta, cât îți eră mar 
mare jalea de el; jupără întinsul ea, într'un snop de pate! El au în- 
ceput a strigă, a răcni, a plinge, a se văretă, a se prinde cu mînile şi 

„pe de-o parte şi pe de alta, şi a fugi; dară botica după dînsul, nu mal 
încetă a'l tot îmblăti! Bretul om nu sciă cum so oprească. Atuncla eată 
că se arată cerşitoriul acela şi întreabă: „Mar îmblă-vei să baţi pe 
Dumnedeu ?% ” 

„Ba. nu, nu! răspunse el; „numar te.rog fă ca să scap de botica 
Yeasta, că mă scoate din sănătate !“ | 

Atuneia M-au dis cerşitoriul: „Opresce-te botică!: Şi ea au încetat. 
După aceea "r-aă mar spus omului: „la botica aceasta și mergi cu dînsa 
pe la cârșmasiul acela, unde ar mas de doaut ori, Şi'țI ver scoate asinul 
şi masa cea dreaptă, că el “ţi le-au schimbat pe amândoauă !« 

Omul "I-au mulțămit tare frumos, ȘI-apol aii plecat a casă abătind 
pe la cîrșmarriă ca să mîră acolo. Cîrșmartul, cum "l-au vEdut, "rau reșit 
înnăinte și "l-ai primit cu bucurie și foarte bine, socotind că şi acuma 
a pute luă vreun odor de la dînsul. Îndată "rau gătit o cină de cele mar 
strălucite. Au cinat cu toţii împreună, tot veselindu se. Cînd acuma să 
meargă la culcat, omul au luat botiea, pe care de astă dată n'o mar lăsă 
de lingă sine, şi au pus'o sub căpătîră,  Cîrşmariul însă "l-au petrecut 
pînă la pat, tot pîndindu'l să vadă că ce va face el cu botica aceea ce 
no tot lăsă de lînză sine. Cînd s'au culcat omul, "ai dis cîrşmarrulur: 
„Lt mulțămesc, jupîne, pentru ospăț şi'ți doresc noapte bună! 'Te rog 
însă să Iar şi dumiata -sama de această botică, şi să nu cumvă să”! dici 
la noapte: Învîrtesce-te botică 4 

„Nave grijă“, îi răspunse cîrşmariul pe față, dară în cugetul lur 
eră altmintrelea ; el socotiă, că cine scie ce felu de putere bună ma! 
are și, botica aceasta şi, cum "-aii părut că doarme omul, au și hărşnit 
botiea şi. ducîndu-o într'o cămară, 'I-aă dis: „Învîrtesce-te botică '% Atunera 
ea unde w'aii început să'l îmblătească şi să melițe, cît îi scăpără ochir 
bretului cîrsmană! EI ai prins să văcnească și să strige pe femeiea sa să'l scoată. Dar” cum numa! au venit Și ea, "I-au început botiea pe-amîn- 
dor să”! îmblătească și să”! jupăească întrun felu ca acela, cât aenma 
nu se mai puteă rădică de jos: Strigînd şi răcnind ex așă tare, au sărit 
Și Sărmanul om și, alergînd la dînșii, au mat dis boticir: „Învîrtesce-te 
bine, botica mea'“ Atuncla ea au început să" îmblătească şi mail tare. Cîrsmariul -şi cîrșmărița au prins a se rugă şi a se rugă să! scape de muncile acestea! Dar” el I-au spus: „Bine vi face. de ce "mira schimbat
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asinul şi masa. Lasă să vă pisede pînăce n'a mar încăpă în ro! şi pînăce 

na 'mi'ți spune unde "mi le-aţi ascuns, și pînăce nu 'mi le”ţi dă înapor!“ 
Vădînd cîrșmanul și cîrșmărița că nv'I altă scăpare, 1-a spus unde 

se află asinul și masa. - | 
Omul s'au dus după ele să le caute şi, găsindu-le, le-ati scos afară; 

aport au venit la cîrșmariu şi la cîrşmăriță, carii eră acum mai fără 

bleasc, și aii strigat: „Opresce-te hbotică!“ Şi ea, au încetat îndată, lă- 
sîndu' abră vir. 

_De aice sai pornit omul cu toate trei darurile a casă. Dupăce au 
ajuns a casă, au poroncit neveste sale să chreme pe toți vecini, că 

acuma nu “1-a mal înștlă şi să li spună că vră să facă o cumătrie mare 
pentru toți băeaţii săr, şi pe urmă să dee şi cumătrilor cîte un dar, ca 

să aibă de unde trăi și ei în bine.“ 

FPemelrea au făcut aşă, 
Dupăce s'au adunat toți, X-a pus mai întîru la masa aceea şi "I-ai 

ospătat cum se cade; după aceea aii adus asinul în mijlocul casei şi ai 

spus fiecăruia să aştearnă dinapola asinulul ce are mai mare lîngă sine. 

Unii oaspeți au aşternut cîte un suman, alții cîte un cojoc; femeile cite 
un tulpan, cîte o cătrință, cîte o prijitoare. Cât de tare s'aii mirat cu 
toţii cînd "şi-au vădut ex lucrurile sale pline de galbini! Acuma nu mai 

sciă ce să facă de bucurie şi cum să mulțămească vecinului şi cumă- 

truluy lor! | | 
De acum înnăinte bietul om aă trăit cu acele daruri pînă la moartea 

sa tot în bine, ajutorînd şi pe alţir! “ 
5 , 

Dealul Roşu. 

Odată venă un om dela moară a casă, şi trecînd printrun loc cam 

oloduros, îi s'au înfipt carul în imala aceea. În car nu eră decit trel 

demerlir de făină, o greutate mar de nimică! Oricum se cercă bietul 

om să'și sceată carul din imală, nu puteă. nici întwun felii. EL se mun- 

cise înt'atita, cât îi curgeă numar sudorile de pe frunte. : 

Trudindu-se așă, eată că sosesce un om la dinsul învălit înt”o 

mîntă, cu pălăriea apăsată pe ochi, şi” qice: „Bună diua!“ 

„Mulţămim dumitale!“ 

"Da ce mocoşesci aici? 

"Xa, păcatele mele! Nu pot scoate căruţul Testa din imală! 

Audi, bădişorule ! Împrumută'mi o pătrare de făină și eu "-oni 

scoate carul din tină 
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„Bucuros "țl-aș dă o pătrare de “făină, dară sînt sărac şi în car am 
numai trei demerlii !& | 

„Hm! Ex nu” cer sămi dăruescr, ci numar să'mi împrumuţi !% 
„Bine! Eu "fi-oră împrumută o dimerlie, numar seoate-mă din ne- 

Volea aceasta! | 
Căpătînd străinul juruința, asi înhăţat carul de osie și cât ar bate - 

în pălmi, “l-ai și scos din imală. | 
Dîndu omul dimerliea de făină ca împrumut, l-au întrebat; să”% spună 

că cine este şi de unde în el și cînd "a dă făina îndărăpt? 
„Cine sînt“, îx răspunse străinul, „nu 'p-o pot spune, dară de unde 

sînt, aceasta dă! Ei sînt de la Dealul Roşu ; şi pentrucă *mr-ar împru- 
mutat pătrarea de făină, să scir că “r-oră dă-o îndărăpt cînd în veni 
după dînsa şi încă "ț-oră prinde mult bine! 

Dicînd acestea, s'au despărțit unul de altul, şi fiecarele au mers 
în treaba sa. : 

"Nu după mult timp au năbușit Tătarir în ţară şi an ajuns şi pin 
ținuturile acelea unde locură țăranul acesta. Între alți! au robit Tătarir 
Și pe țăranul nostru şi "l-au dus în “Bugeac.  Aice "l-au închis îrtr'o 
cămară şil hrăniă numat cu sîmbuni de nucă şi cu coarne de mare, ca 
doară sar îngrășă mai de grabă şi-apor să] mănînce, că aşă făceă Tă- 
farii cu toți robir lor. Dară sau întîmplat odată că, nefiind Tătarir a 
casă, au trimes Tătarcele pe omul robit să li pască cair pe Dealul Roşu, 
Dupăce-au ajuns acolo, au păscut caii ami cât L-au păscut, si-apoi tot cu- 
getînd la soartea sa că încurînd a fi mîncat de Tătari, "și-au adus a minte 
că numele dealului acestuia îi este cunoscut, Şi cugetînd aşă, au venit 
pîn' la pătrarea cea împrumutată. EI acuma 'ŞI-ai adus mat bine a minte 
că are o dătorie la un om pe dealul acesta, că împrumutătorrul făinix "-au fost spus atuncia. că el este de pe Dealul Roşu, şi ai mers acuma 
încolo şi încoace, ca doară ar dă de vro casă, pentrucă străinul acela 
îi mal spusese încă, că pătrarea aceea în va, prinde odată un bine foarte 
mare. Cercînd așă, mau găsit nicio casă, dară au aflat o bortă în pămînt. şi s'au băgat într'însa, cugetîndu'și: „Fie acolo ur ce-a fi, că eu tot am să mor şi "mi! totuna, or de-ori muri aice. or de-oră fi mîneat mar după aceea de Tătar!“ Au întrat dară în gaura aceea în pămînt; aui mers o bucată bună, şi pe urmă au dat de-o uşă; au deschis'o și aă întrat înt'o căsuță. Aice au aflat o femere care şedeă la foc. „Bună sara, nevăstică !* îx dise el, 

„Bine-ai venit, dragu-mrea !* î rEspunse ea. 
„Nu "ți bărbatul a casă ?+ 
„Nu!“ răspunse ea; „dar aşteaptă oleacă că a sosi și el îndată. Nu cumvă eser dumiata omul cel cu făina 24 Ă
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„Ba da,! eu, lele !* îx dise el; „da cum vir dumiata, de mă întrebi de-a- 
Yeasta 2“ . 

„Da Ia aşă. 'mrau plesnit și mie pin cap să te 'ntreb, pentrucă nor 
nu "1-am dat'o îndărăpt, dar nici el n'aă venit s'o ceară pîn' acum!“ 

Mar vorbind er aşă, eată că întră şi așteptatul în casă și, cunoseîndu!l, 
îndată "l-au întrebat: „Da cum îl omule? Cum îți mar merge?4 

„O! rău, foarte rău!“ - răspunse omul; „că acuma sînt șepte anx 
decînd sînt de-a casă și nu "mi-am vădut de-atuncia nici femerea, niex 
copiit !“% | 

„Lasă pe femere de-o panrte!* îi dise dracul, că drac eră acela că- 
ruia”1 împrumutase omul pătrarea cea de făină, „că ea face bine acasă! 

„Da cum ?* îl întrebâ omul. 

„Ea face aceea ce fac toate femeile fără bărbat, adecă ea se mărită!“ 
„Mare. al mar vorbit'o dumiata !* 

"„Ba aşă, ea se mărită și astădi "1 şi nunta! 
„AStădi "1 nunta 2% ” 
„Așa | 

„la veqi temerea ! De ce nw's ei acum a casă!: 

„Dacă vrei, vei fi! Cîte vrel toate pot să “ţi le - 'mplinesc ! Spu- 
ne'mi, vrei pătrarea cea de făină, orr alta ceva?“ 

„Pătrarea numi mai trebuesce acum, că, dacă scir dumrata că fe- 

melea mea se mărită, apol îi sei şi aceea că ei sînt rob la Tătarr!“ 

„A! aceea e pîră vechre! Ea seiu şi cînd și.cum te-au adus 
pe-aice 14 

„De poţi face cîte voese eii, apor doresc să mă duci încă astădi a 

casă pentru pătrarea cea de făină!“ | 

„Prea uşor lucru! Eată acuma au însărat! Eu moră face cal şi tu 

îi încălică pe mine șiți pune numar mîna la ochi și, cînd îx luâ-o, te 

ved& în ogradă a casă la tine! | 

După cum ai dis, au și: făcut, și țăranul s'au trezit de-odată în 

ogradă a casă. 

„Hal. întră de grabă în lăuntru!“ îr qise dracul. 

„Balu! nu vreti, ca să nu mă vadă!“ 
"Nu te teme, nu teor mai vedă, că eu ori face ca să nu te vadă 

nime cînd î! întră !% 

EX au întrat în casă. Aice au i aflat toți oaspeţii la masă, și pe fe- 

merea omului şădind în capul mesei cu mirele, cu vornicul şi cu preutul. 
„Ce să fac eu acuma?“ în dise omul; „Yan stătuesce-mă!“ 
„Nimică 1“ răspunse dracul ; „stăr numar aice și nu trebue să dier 

nicran cuvînt, și nunta'r stricată, numai dacă vrer:* 

„Bine, bine, tare bine!“
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„Stă dară numar pe loe şi privesce !“* 
Numar ce vedi că 'mcepe vornicul a se sfădi cu popa şi a'și dă 

palme! Peste un ceascuţ sau încărerat toţi nuntașii și au început a se 
bate cu linguri, cu strachini, cu talgere, cu crolane ; mireasa, mirele, 
nuniă cer mari, cumătri, toţi stă ca cucoşii unul cătră altul şi'și scoteă 
ochii, îşi spărgeă capetele, îşi struncină mîinile, și îndată au început fie- 
care a se cără pe-a casă, unul c'o mînă feîntă, altul cu Ochi scoşi, mai 
altul eu capul spart, şi așă mai de parte, şi în scurt timp au rămas 
toată casa deșartă de oaspeți, şi numay mireasa într'însa cu Dh6botul rupt, 

„Eato'! "Ţr-o vedr?* în dise dracul. 
Foarte) Tă mulțămesc, străine, ori cine ar fi, din toată inima, că nu 

numai că m'ai scos de la Tătar, ci încă m'ar adus şi a casă şi 'mr-al 
scăpat și femerea din mînile unu mire străin '* 

„Acuma poți fi vEdut, că e timpul să te desfătedr cu femerea ta!“ 
îl dise dracul şr-apor se făcu nevădut. . 

Omul au trăit de acum 'nnăinte. în pace cu mulerea sa și nesupă- 
vat de Tătar. 

  CCD 

Capra cu iedii. 
Eră odată o capră încumătrită cu un urs. Capra se "ntălniă adese 

ol cu cumătru-săii și se întrebă de sănătate cu dînsul. „Trăind er așă 
„pin pădure, eată că purcesese capra îngreunată. și nu sciă uude să fete 

ca să nw'i înghrețe redişorii, pentrucă eră earna şi ger foarte mare. Îm- 
nd ea așă pin pădure, au dat de-o căsuță părăsită, s'au băgat într'însa 

1, pentrucă n'au aflat pe nime în ea, s'au aşădat acolo; ai așternut apol 
N cuptoriă nisce pare ce-au aflat pin casă, Și, sosind vremea, ati și fă 
tat acolo. Aice eră capra sigură că redişorir săx nicl ai 'or degeră, nic nu 
%-or supără ferele sălbatice, pentrucă totdeauna încură, ușa, de cîte or 
mergeă după hrană pin pădure. Pe lîngă aceasta ]i spusese și Iedişorilor 
să nu descule altuia uşa, ci numai cînd a veni ea şi "Ta strâgă așă.: 
„ledişorii mamei, paişorii mamei! 0! vor drăgălași băeaţi! mamei ușa 
deseutaţi! că mama v'aduce frunde ? n bude, văse în cornițe, lapte în țițe, 
pe spinare drob de sare!“ 

ledișorir, cît au- fost mar miel și may fricoși, aă urmat povața ma- 
mel. Capra, de cîte ori venă a casă de pin pădure, totdeauna repetiă cuvintele acestea, cun grari foarte moale şi ferneiesc, precum ÎȘI des- 
miyeardă maicile pe copilaşir lor, ear! Yedișorir îl descuiă ușa, şi se dă la ţîţe, la frunde, la văse, la 'sare, și așă trăiseră er foarte bine hăt mult
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timp și crescuseră acuma mărişori , se făcură mat zburdalnici şi may 
îndrăzneț. | 

într o di însă se întîmplase că se întălni cupra cu cumătru-său, cu 

ursul, pin pădure şi, întrebîndu-se er de sănătate, de petrecere, veni vorba 

şi la xedişoni. Ursul, ca un cumătru bun, aă început so întrebe, cei, 

ma! fac finil, cum se află? Capra I-ai spus cu bucurie, că's sănătoși, 
că au crescut acuma mari, şi's tare frumuşei. După aceea l-ai întrebat 

"şi pe. dînsul, cum mai petrece şi unde locuesce. Ursul “-au răspuns că 

se află bine, că'1 îndestulat foarte, şi că 'I-ar face o mare plăcere, dacă 

l-ar.cercetă să vadă unde şede. Capra "T-au făcut pe vore și s'au dus 

la urs a casă. Dupăce-aii vorbit capra multe cu ursul în vizunie, Și-au 

luat diăa bună de la dînsul și ati vrut să plece. Ursul însă, ea cumătru 

cu priință, au petrecut'o pînă afară, şi încă și mai departe, şi-apor au 

întrebat'o, că unde locuesce ea? Capra, care n'aveă niciun pripus asu- 

pia cumătrului săă, 'Yaă spus unde locuesce, ba încă Y-aii şi arâtat că- 

suța, și după aceea Sai dus să strîngă hrană pentru Iedişori. 

Ursul, cum saii despărțit de capră, sai dus îndatamare la căsuţa 
cu fedi! şt-aă dat să deschidă uşa, dar” mai putut; aă mar îmblat pe 

la fereşti să între în lăuntru, și tot wati fost în stare; în urmă s'au dus 

supărat de aice, dară "și-au propus ca să pîndească pe capră, să vadă 

cum descuiă ea ușa. 
Cînd aii audit xedişorii hurducătura. de la uşă şi de pe la ferești, 

s'aă spărieat foarte tare, şi de frică s'au tupilat şi mal bine pe cuptortii. 

Cam de cătră sară ai sosit şi capra a casă. Ursul, care au tot 

pîhdito tupilat în nisce huci, s'au luat după dînsa pe nevădute şi s'a 

ascuns sub părete. Capra, cum au sosit la uşă, au început a dice: „Dra- 

git mamei, puişorir mamei! O! voi drăgălaşi băeaţi! mamei uşa desculaţi! 

că mama v'aduce frunde n bude, văse în corniţe, lapte în ţîţe, pe spi- 

nare drob de sare!“ | 

Cum aă audit Yedir graul mamei, îndatamare ai sărit de pe cup- 

tort jos şi W-au desculeat uşa. Dupăce-aii mîncat şi au supt bine, au 

povestit toate cîte s'au întîmplat: cum au audit hurducături pe la ușă și 

pe la fereşti şi cum er au stat; tupilați pe cuptoriii şi că n'aii desculeat 

ușă. Capra "h-au dis: „Bine-aţi făcut, dragii miei! De bună samă cau 

fost vreun lup ca să v6 mănînce! Vedeţi, dac'aţi ascultat de mine, ați 

rămas teferi! Şi de-acum înnăinte tot aşă să vă purtați!“ 

Jedişorii se bucură foarte tare! că aii scăpat de primejdie. 

Ursul aă ascultat sub părete toate cuvintele caprei, cu cani au în- 

duplecat ea pe Iedişori ca să descule ușa, şi le-au ținut bine ?n minte. 

A doaua di demineața, dupăce s'au pornit capra de-a casă, eată că 

sosesce ursul la uşă și începe a mornăi cu un gratii gros: „Ledişorir
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mamei! puişorii mamei! O! vox drăgălași băeaţi, mamer usa descureați! 
că mama v'aduce frunde 'm bude, văse în cornițe, lapte în ţîţe, pe spi- 
nare drob de sare !“ | 

Audind edi! mornăitura ursului, s'aă spărieat numay, pentrucă au 
cunoscut că acesta nu este glasul mamei, şi de aceea sui sgriburit în- 
tun unghiesia pe cuptor de frică. . - 

Ursul aă may repețit şi a doauia şi a trera oară acelea cuvinte, 
dară înzădar, că redir. nici nu se clintiă de pe cuptoniă! El s'aă mirat de 
aceasta, că nu "ai desculeat şi lui ușa şi, socotind că poate aii uitat 
cevă din cuvintele caprei, sai ascuns sub părete și aă pîndit sosirea 
caprei, ca să vadă pentru ce descută er ușa, ear" lut, ba. 

Cînd cevă mar tărdiu, eată că vine şi capra a casă; se pune lîngă 
uşă şi începe cu un glas subțire și drăgălaș să repeţească acele cuvinte. 

„Cum numar au adit redix glasul caprei, pe loc au sărit de pe cup- 
tortă strigînd: „Acesta e glasul mamei! Acuma e mama! Să mergem 
să'1 desculăm uşa!“ ” 

Dupăce-au mîncat Și au supt cum se cade, au povestit caprei cele 
ce s'aă întîmplat, și că er nau descureat. ușa, pentrucă, nu eră glasul 
mamei. | 

Capra "I-au lăudat tare pentru ascultarea lor şi apoy i-ai dis, ca 
și altă dată să nu descule ușa, că acela ai fost sai ursul, sau lupul, 
şi au voit să! mănînce ! 

Ursul de sub părete aă luat acuma: sama nu numai la cuvintele 
caprei, dar și la tonul cu care le-au rostit ea şi, îns&ămnîndu'şi. toate 
bine, s'ai dus la vizuniea sa. | 

A doaua di demineaţă, dupăce s'au pornit capra de-a casă, aă venit ursul earăş, sai pus lîngă uşă. şi au început cu glas mar subţire să îngîne glasul caprer şi să rostească, cuvintele acelea, dară tot nu nime- mă bine! Atuncra au dis un red: „ĂudiţI, mama! Să deschidem !* Dar celalalți doi “-aă. răspuns: „Ba nu, nu! Acesta nu lasul mamei! Să nw'l deschidem !“ 

Ursul aă mal repețit odată cuvintele acelea, dară mar nimerit și mai bine. ledir tot stă la îndoeală! Cînd a treia oară au nimerit ursul cum se cade; și atuncra un red save der descuă uşa, macareă ceralalță îi diceă să nu descure. Ursul șaş îl apucă şi'] crompoțesee ; apoi sare Iute şi după ceialalți, carii s'au fost ascuns pe cuptoriă, îi prinde şi” mănîncă și pe acestia, încât n'au lăsat nimică, afară de nisce încruntături pe vatră şi pe cuptor. Dupăce sau ospttat ursul bine, s'au luat şi s'au cam mar dus. 
- a | May de cătră sară eată vine Şi capra încărcată cu hrană a „casă, şi. începe a strigă la ușă: „Jedişorir mame! puişorii mamei! O! vor drăgălaşI *
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băeaţi! mamer uşa desculați! că mama v'aduce frunde n bude, văsc în 

cornițe, lapte în ţiţe, pe spinare drob de sare!“ 

Dară redişorii nu'g! Striîgă ea odată, strigă de doauă, de trei, de 
patru ori, pentrucă socotiă că dorm poate; dar înzădar! Pe urmă pune 

hrana jos şi descură sîngură ușa şi, cînd au vădut sîngele acela pin casă, 

wati seiut ce să facă de scârbă şi de supărare ! Ba s'au priceput îndată, 

cine ai făcut Yedişorilor săi capătul; şi ai început a sbreră de durere 

Şi-a se isbi cu capul de păreți, cît numar să se prăpădească! Dară pe 
urmă îşi socoti ea: „Ce' făcut, făcut rămîne! "Ei nu mai pot desface! 

Doară să mă răsbun numai asupra ursului!“ 

Cum însă să înceapă ea aceasta? Mar întră au luat de ai uns că- 
suța bine şi au grijito cum se cade! Apoi au spart cuptoriul lîngă horn, 

ca cît ar pută încăpă un urs în borta aceea, şi apol au pus nisce be- 

țişoare peste bortă de-a lungul şi de-a curmedișul și le-ai uns bine cu 
lut pe de-asupra. După aceasta sai dus la cumătru-său, la urs, și, plină 
de scîrbă, M-au spus că "aa murit redişurii şi că ea voesce să li facă 

“ praznic şi că'l poftesce şi pe dînsul. 

Ursul au început a o jăli şi a o mîngăiă, dicîndui, să nu se su- 
pere. că Dumnedei Wa dă alți redi şi mai frumoși şi mal cuminclori 

decît cer ce W-ai avut; apoi ai primit bucuros să meargă la praznic. 

Cum ai sosit ursul la capră a casă, ea “l-ai pus îndată pe cup- 

toriu la călduț şi "l-au rugat să îngăduească acolo puţin, pînă ce s'or 

coace mai bine plăcintele în cuptorii şi-apor i le-a dă acolo sus să le 

mănînce. 

Ursul au ascultato şi sai suit pe cuptorri. Capra atunci ai trîntit 

de desubt un foc ca acela, cât socotiar căi în Iad. Îndată ati şi ars 

lemnuţele acelea de pe borta cuptoriului, şi ursul făcu numai joap! în 

cuptorul cu foc şi Sau aprins îndatamare. Acuma aii început ursul să 

răcnească și să strige pe cumătră-sa, să nu'l lese! Dară ea "T-au dis ridînd : 

„Ha! ha! ha! bine?mi pare! Lasă să te mănînce şi pe tine focul, precum 

"myx-al mîncat şi tu mie redişorir!“ 

Şi aşă s'au trecut ursul în chinurile cele mai cumplite şi în vaxetele 

cele mai amare pentru păcatele sale, ear” capra sai dus jălind pin pă- 

dure încotro ai dus'o ochit! 
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Draga mamei şi fata tatei. 
Eră un moşneag și-o babă, şi-amîndor avei cite-o fată; moșneagul 

una şi baba una. Moşneagul îşi învăță tata, ca niercînd să nu şadă de- 
geaba, ci totdeauna să fie cu lucru; ca să nu se îngrețoşede, nici să nu 
se sfiească de nimică, ci orce lueru să] prindă în mâny, că pentru ateasta 
nu "-or săcă mînile, nici de îmblet mult nu %-or căd& picioarele; că lu- 
cerul adună, ear” lenea răsipesce ; şi cîte altele de acestea! Fata încă îl 
ascultă și făceă toate după învățătura tătîni-său; de aceea se numiri ea 
şi fata sai draga tatei. | 

Și baba încă își povățură, fata, dară ea îx diceă: „Draga mea! Tu 
să nu îmbli pin soare, că i"1 pîrli feţişoara! Să nu prindi lucruri scâr- 
nave, sai ghimpoase în mîny, că “ţi feşteli și “ţi% sgăriă mînuțile cele 
frumușele! Să nu îmbli mult că ter osteni ŞI-apoi îl arătă țigărită şi 
prizărită, și-atuncia niciun holteră nu s'a uită la tine şi" r&mînă fată, bă- 
trînă !* Şi cîte mar multe de acestea! Și fata babei eră ascultătoare ; ea 
făceă toate precum o povățulă mă-sa; de aceea se numtră şi ea draga 
mamei. - " i 

Fetele crescuseră man şi îmblă, după obicerul lor, pe la şădători 
cu furca de torceă. La, şădător se strîngeă și flecăr de'şi petrecea timpul 
cu şăgi și poveşti. Chiar aşă eră și fata baber. Ea îmblă pe la şădători numai ca să se hiîrjonească cu fecăir; dar” alta nu făceă nimică. Fata moşneaguluI însă, ca fată havnică ce eră, torcei pe la ştdători totdeauna mal mult decît toreeă cînd șădei a casă, 

Mergînd ele odată de la șădătoare a casă, au scăpat fata moșnea- gulu! ghiemul cu tortul întrun părăă, peste carele trebuia să treacă nu- maidecit. Fata babei s'au tot dus a casă. dară a moșneagului s'au luat tot după apă, ca doară ar prinde cumva &hremul, socotind că se va anină undevă. Mergînd aşă după ghem ami cât au mers, aii dat de nisce - căţele trîntite sub gard, cu răni! la picroare şi cu viermi în ele. Cum au zărit'o cățelele, îndată au şi rugato ca să li spele rănile şi să li. lege pi- eloarele, că '-or prinde și ele vrun bine odată. Fata moşneagului mai aşteptat s'o poftească de doauiă or, ci s'au dus la ele, I-ai spălat rănile, l-au legat pieroarele,: le-au grijit frumos ȘI-apol Sau dus mar departe după ghem. Mergînd ea așă pe lîngă părău, au dat de un mer Spinos. şi necurăţit. Acesta '-aii dis: Curăţesce-mă, drăguță, de crengile restea Spinoase şi. uscate, că fr-oră prinde şi eu vrun bine odată.“ “Ea "l-asi cu- Tătit şi S'ai dus mai departe. Nu după mult timp aă dat de-o fîntînă plină de bururene şi de mătreață. Aceasta carăş "I-ai dis s'o curățească, că Wa prinde cîndvă şi ea vrun bine. Fetiţa nu s'au pus nier acuma de pricină, ci au grijit'o cum să cade, frumos, şi-au purces apoi ma! departe.
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În călătoriea sa au ajuns la un cuptoriu,. de tot spart, neuns şi negrijit. 
Acesta încă "au dis: „Fetiţă dragă! unge-mă, toemesce-mă, că 'ţi-oră. 
prinde şi eă vrun bine odată!“ 

Ea "l-au tocmit, "l-ai uns, l-au erijit cum ai sciut că mai bine, 
ŞI-apol sai dus în drumul său. N'au trecut mult timp şi au ajuns la. 

sînta Duminică şi au bătut la uşă săi deschidă. Sînta Duminică însă 

"-au dis: „De eser om pămintean întră, ear” de escr ciută de pădure, 

să te duci ma! afund întrînsa!“ 
Fata "I-ai răspuns căi om pămintean şi au întrat în chiliuţă. Sînta 

Duminică ai întrebato că ce îmblă ea pe acele locuri, şi ce caută? 
Fata "I-ai spus toate, cum îi sau întîmplat: cum ai scăpat ghiemul în 

apă. cum s'au luat după dînsul şi că, neputîndu'l prinde, s'au rătăcit și 

că acuma îmblă după năymit, 
Sînta Duminică "-aă r&spuns ca nălmi-o pe doaăit săptămîni, dară, 

la alta ma pune-o decît să încăldască apă în doauiă duminici şi să meargă 

la, troacă, care eră aproape de chilie, să toarne apa întrînsa, dar” să nu 

fie nici fierbinte, nivI rece, ci numa! cum îi apa de vară, şI-apol să strige: 
„Gili mamii! gîli mamii!“ şi cine-a veni la dinsa, săi scalde pe toți» 

În duminiea viitoare s'au dus sînta Duminică la biserică. Fata, a 

casă, ai încăldit apa şi au mers cu ea la troacă de a turnato acolo, 
şi-apoi aă început a strigă: „Gili mamii! gîli mamii!“ Atunera s'au adu-. 

nat toate jigăniile, cîtă frudă şi earbă, unele mal fioroase și mai grețoase 

decît altele! Ea nu: s'au îngrozit de ele, ci le-ai prins în mînă, le-au 

scăldat, pe toate frumos. Tot aşă aii făcut ea și în duminica a doaia, 

au grijit de gujuliile acele mai bine decît multe mame de copiii săr! 

Pentrucă "şi-au împlinit năimeala cum se cuvine, Y%-au dis sînta Dumi- 

nică? „Acuma a! împlinit cît ar avut de șădut Ja mine ; vină dară cu 
mine ca să'ți plătesc şi eu cum se cade!“ Şi-apor o ia de mînă și merge 

cu dînsa într'o cămară şi dice: „Vedi aice lădile acestea ? Alegeţi din 

ele una care “ţi-a plăct mai tare ca s'o arbi de destre pe cînd te"! mărită!“ 

Fata, ai întrat în cămară şi, vădînd atîtea lădi de tut felul, unele 

mal frumoase, altele mai hîde, unele mai man, altele-mai mici, m'ar fi 

sciut care să'şi aleagă. de nu ar fi sfătuit?o mar înnăinte o vecină ca. 

să'șt aleagă una. care-a fi mar urîtă şi mar hidă. Aşadară fata "rai 

ales lada cea mal mică şi mai urîtă. Dară sînta Duminică "I-au spus să 

caute să și aleagă alta may frumoasă, pentrucă 'r-aui slujit cu priință și ea 

au fost mulțămită cu dînsa! Fata însă w'aă vrut, şi "I-au dis că ea este 

tare îndestulată cn aceea, ce "și-au ales”o. 

Vădînd sînta Duminică că fata nu caută mărimi şi frumuseți, şi că, 

se îndestuleadă cu puţin, ai dis! „Ex bine, fata mea; fiţi pe vore! 

la” dară lada ce "ţi-ai ales'o, şi te du la tată-tău a casă cu dînsa și!
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spune să'ți facă un ocol mare; după aceea să duci lada într'însul şi să 
o deschidr acolo; dară mar înnăinte să nu se afle să o deschidr!* 

Fata "I-au mulţămit pentru învețătura aceasta și, luîndu'și dina bună, 
Sau pornit spre casă. | | 

Mergînd ea a casă cu lada în spate, au trebuit să se ducă tot pe 
acel drum, pe care au venit. Călătorind aşă într'o di de vară pe o cîm- 
pie, aii apucat'o o foame așă de mare, cît nu mar puteă merge, și pe 
aici nu se află. niclun suflet de om, de la care ar fi putut căpătă vro bu- 
cățică de pîne, şi de-a casă nu şi-au fost luat merinde, pentru greutatea 
lădii. Ce să facă breata fată acuma, că nu mai puteă merge de flămîndă 
şi. de obosită ce eră! Dară de-odată îşi aduce a minte de cuptorrul acela 
carele îi disese mai înnăinte că "I-a prinde și el vrun bine, și aă abătut 
pe la dînsul. Cum au ajuns acolo, "l-au aflat plin de plăcinte, nici reci 
nici . fierbinți, numai bune „de mîncat. Ea au luat şi-au ospătat bine, 
ŞI-apol s'ai dus may departe. N'ai mers mult, şi eată caă dat altă ne- 
vole peste dinsa. Au fost apucat'o o sete ca aceea că îi se uscă şi limba 
în gură, și-apor încă şi soarele pălă aşă de cumplit de te trigeă numar. 
Breata fată "șI au adus acuma a minte de fîntîna ce-au fost curăţit'o mal 
înnăinte, şi au mers pe la diusa. Aice aa aflat deaii& pahare de aur, 
pline de apă rece, pe colacul fintînii. Ea au luat şi au băut din ele, şi după aceea le-au pus în sîu, și au plecat mar departe cu lada pe spate. 
Ajungînd la mărul cel curățit de dînsa, au vădut doaiă mere de aur în- tr însul. Și pe acestea le-au luat, şi au purces mereu tot înnăinte. După 
un timp ai ajuns la căţelele acelea, pe cari le grijise odinioară, şi le-au aflat cu nisce zgarde de aur, foarte frumoase. Cum au zărit'o cățelele, 
"I-au dat fiecare zgarda sa, ca sămn de mulțăniire, şi fata au ajuns a casă încărcată ca o albină ce-abră zboară spre stup. Cînd au v&dut?o părinții 
întrînd în ogradă, "-au reșit înnăinte şi aă întrebat'o că ce-ai păţit şi pe unde ant fost pînă acum? Ea l-au povestit toate cu de-amăruutul. Apor, neuitînd învățătura ce au dat'o sînta Duminică. aă rugat pe tată-său să'i facă un ocol mare. Dupăce-au fost ocolul gata, ai scos ea lada în ocol, au așădat'o în mijlocul-lur şi au deschis'o. De-odată au Yeşit din- îm însa o mulțime de dobitoace, de toată, mâna, și de tot folosul pentru casa omenească. Vădînd fata atitea vite folositoare, îi săltă numay inima de bucurie, pentrucă acuma eră grijită pentru totdeauna, şi n'avea grijă 
că nu sa mărită! 

Fata babei însă au fost șădut pînă acuma tot pe-a casă, pentrucă * eră draga mamei; nu voră nicr să lucre, nicy să meargă în slujbă ca Să'şI căștige şi ea cevă. Vădind ea acuma ce are fata moșneagului, aă întrebat'o, de unde au căp&tat ea acest odor mare întrun timp aşă de scurt? Fa “i-au spus toate cu de-amărunțelul ; nu -au tăgăduit nimică. 

o



  

Atuncia Sai luat și fata babei, cea desmrerdată și nedeprinsă ma! din 
gros la lucru, să meargă şi ea la sînta Duminică ca să slujască doauă 
săptămîni pentru o ladă ca aceea. Plecînd tot pe acel drum, au venit 

“întînă la cățelele acelea, carile eră acuma eară ucise şi rănite la picroare 
şi pline de viermi ca ma! năinte cînd ai fost trecut fata moşneagului pe 
aice. Ele au început s'o roage -să li spele tănile, să le lege și să le gri- 
jască, că "-or prinde şi ele vrun bine odată. Dar fata babei h-au r&- 
spuns: „Ce? Eu să m'apuc de-un lucru ca acesta şi să'mi tăvălese mî- 
nuțile mămuţii şi ale tătuțir? Nu! nu se poate!“ Şi au mers mai departe. 
Ajungînd la mărul acela, earăș "l-ai aflat plin de crengi uscate și de 
ghimpi. Și acesta ai poftit'o să/l cnrățească, că "1-a prinde şi el vrun 
bine odată. Dară ea "I-ai răspuns earăş: „Ce? Eu să'mr înghimp și să'mir 
sgăriră minuţile mămuțir şi ale tătuţir? Nu! nu se poate!“ Şi au purces 
mal departe. Sosind la fîntînă şi la cuptorră, aă rugat'o şi acestea să 
grijască de dînsele, că "-or prinde şi ele vrun bine odată; dară ea l-au * 
r&spuns tot aşă. că nu "şi-a feşteli mînuțile mămuţii şi ale tătuțir, și au 

trecut pe lîngă dinsele mar departe, ca cum nici nu le-ar fi vădut. 

Au mal mers ami fata, babei cît au mal mers, şi ai ajuns la sînta 
Duminică. Aici au bătut în uşă ca să! deschidă. Atunera '-ai dis sînta 
Duminică: „De esci om pămintean, întră în chiliuță, dar” de escr cerută 
ae pădure, să mergi mal afund într'însa !“ 

Fata babei “i-ai răspuns” căi om pămintean și ai întrat în lă- 

untru. Sînta Duminică au întrebat'o ce cearcă? Ea au dis că ar vre 
să se nătmească! Sînta Duminică s'au bucurat, socotind că şi aceasta ?-a 
fi tot aşă de priineroasă, ca, şi ceealaltă, și au nărmit'o şi "Tâu dat earăş 

numai atîta în grijă, ca să încăldească în diua de duminică apă la foc, 

și să nu fie nici fierbinte, nici rece, ci caldă ca apa de vară, și-apoi să 
meargă la troacă să toarne apa întrînsa şi să strige: „Gili mamir! sili 

mamil!“ și cînd s'or strînge puil cr, să nu se sparie de dînșii, ci săi 
scalde și să” spele frumuşel ! 

Nepărîndu'1 feter babei prea greă această slujbă. sau -nărmit. 

Cînd în diăa de duminică, Ia ca apă şi-o încăldesce la foc pîn- 
ce-ati elocotit şi, mergind la troacă, ai strigat: „Gili mami: gâli mami!“ 
Atuncia sau adunat îndată toate jigăniile pămîntului: broasce, şerpi. şo- 
pîvle, şoareci, cîrtiți, şi cîte de acestea, şi s'aii pus în troacă. Feter babei 

"au fost greață de dînsele și s'au sfiit să le Yale în mîni, să le scalde 

şi să le spele cn mîna, ci ai tunat acel uncrop peste dînsele acolo și 

le-au opărit. încît au sărit toate din troacă, una. cu un picior fript. alta 

cu coada. alta cu ochii, și aşă mal departe, și ai prins a răcni și a se 

văretă. Sînta Duminică le-ai audit de la biserică și ai venit îndatamare 
a casă şi, vădinduși puii așă de direşi, sai supărat și nau vrut so 
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mal țiă ca hargată, şi de aceea au și chiemato în cămară ca să! plă- 
tească şi să se ducă de la dînsa. Întrînd fata baber în cămară, au vădut 
aici o mulțime «de lădi. unele mar frumoase, altele mar hîde, unele mar 
mică, altele mar man. de tot felul! liicîndu'r sînta Duminică ca să'sI 
aleagă care "Wa plăcă mar bine, fata babet 'șr-au ales care au fost mal 
frumoasă şi mar mare, socotind că aice or fi mat multe vite. Sînta Du- 
minică ai îmbieato cu alta mai urâtă, și mai mică, dară ea n'aă vrut să 
primească, dicînd că ea așă au avut toemeală ca să 'ŞI-o Yare pe accea 
care "i-a plăcă mai tare. Deci sînta Duminică "W-au dat-o pe aceea, care 
'Și-aă ales-o ea, șr-apol "1-au dis și er să no deschidă pînă a casă. Fata 
babe! îndată ai înhăţat lada pe spate și ai piecat cu ea a casă. 

Mergînd pe drum, ai flămîndit grozav, încât nu may sciă ce să facă? 
În ehrorără mațele cumplit! Nu după mult timp. eată că ajunge la cup- 
torul acela şi] vede plin de plăcinte, aşă de frumoase și de gustoase, 
cît le-ar fi mîncat și cu ochit. Fata baber leapădă repede lada jos şi 
dă să apuce o plăeintă să'șI potolească foamea; dară plăcintele încep a 
fugi toate în fundul cuptoriului. Ea sparge cuptoriul ve din fund şi cînd 
dă să le-apuce, ele se trag atuncr toate pe vatra foculur.. Cînd dă să le 
apuce de aici, plăcintele earăş fuga în fundul cuptorului ; şi tot aşă s'ai 
năcăjit »reata fată mult timp și nu le putea, prinde, căci, cînd dă să le 
apuce pe de-o parte, ele fugră toate în ceealaltă pante. Vâdînd fata că 
nu cu putință să le capete, sai dus scîrbită mat departe. 

Pe cale o mar lovesce, pe lîngă foamea cea mare, încă și o sete 
cumplită, fiindcă eră arșiță mare. Sosind ea la fintîna aceea, aă vădut 
doaii& pahare de aur, pline de apă. Cum le-au zărit, dă să le rare, dară 
ele au sărit în fîntînă; ea dă să le apuce, dar ele se bagă în afund. 
Cum s'au rădicat fata, paharele îndată s'au suit în sus, şi cînd au dat 
ea să le prindă, paharele earăş s'au lăsat în fundul fîntîni, şi tot aşă, 
tot așă mai departe, pînăce s'au încredințat fata că nu le poate prinde! 
Breata fată au rămas şi cu foamea nepotolită şi cu setea nestînsă, pen- 
trucă n'a vrut ina înnăinte să feştelească mînuțile mămuţii și ale tătuţii! 

Abia tîriindu-se sau pornit mar departe şi, ajungind la măr, au 
vădut într însul doauă mere, frumoase frumoase, pe-o creangă spîndurînde 
în jos. Fiind tata, babei răsbătută si de foame şi de sete, şi trudită de 
cale, au chitit în sine, că acele mere %-ar prinde acuma foarte bine și, 
punînd lada jos, s'au acățat pe măr să xare merele. Însă, cînd dă ea să 
pură mîna pe dînsele, atuncia merele pică Jos. Fata se coboare, și cînd 
dă să le apuce, merele țup încă şi mar sus în măr. Fata baber repede 
după dînsele pe măr, dar” merele carăş s'au dat jos. Și tot aşă s'au 
suit si s'au seoborit fata babet de vro câtevă or. şi, în urmă, vEdînd că 
nu “XI cu putință să le rare. ai purces zbihuită aşă mal departe. Uitîn-
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du-se ea, pe drum la mînr şi vedîndu-le atîta de sgărieate şi, sîmțindu-se 
ea așă de trudită și de curmată de foame şi arsă de sete, 'șr-aii adus 
a minte de cuvintele mărului, ale fîntînir și cuptorrului că, de le ar fi 
grijit ea atuncia, War fi prins şi ele acuma un bine. şi ai început a se 
căi, dară eră prea tărdiu. Ajungînd fata baber şi pe la căţele, le-ai aflat. 
cu nisce zgarde mîndre şi frumoase, dară cînd au dat să le rare. nu le-ai 
putut, pentrucă v mușcă cățelele. 

Apropiindu-se acum de casă, ai socotit în sine: „Cine mar scie ce 
"mul-au dat și sînta Duminică, de 'mr-aiă (is să nu deschid lada pîn” a 
casă. Poate nu nimică întwînsa ?“ Neputîndu-se răbdă. ai pus lada jos 
şi au deschis'o. Atuneia ati Yesit din ea toate jigăniile pămîntului: unele 
sehroape, altele. oarbe şi opărite, ear” altele rănite, încât au împlut tot 
locul ele. Și de-atunci 'ncoace se află jigănir pe lume! 

Remasă cu nimică, ruşinată şi mai mult moartă decât vie, au ajuns 
fata babei a casă fără nicio agoniseală. 

Fata moşneagulur "și-aă găsit un peţitoriă bun şi sau măritat după 
el și au trăit totdeauna în ticnă şi cu îndestulare, pentrucă eră sîrguin- 
coasă şi nu se feriă de niciun lucru; car fata babei, „cu mînnţile mă- 
muții şi ale tătuțir“, “șr-au petrecut vieața. totuna în lipsă și sărăcie, şi 
au remas şi nemăritată. 

  
  AD 

Fata babei și fata moșneagului. 
Eră odată un moșneag şi o băbă și aveă, doauă fete; moșneagul o 

fată și baba o fată. Trăind ei așă. crescuseră fetele many și sosi timpul 
să le îndestrede și să le mărite. Deci îmblînd acuma mosneagul cu baba, 
la tîrg, cumpără totdeauna cîte cevă feter babei, ori cîte o rochie, ori 
cîte un tulpan, or cîte un peşteman. ori cîte o fotă, sau câte alta cevă, 
în scurt, niclodată nu venă de la tîrg -cu mîna goală a casă; dară 
fetei moșneagului nu luă nimică, pentrucă nu vrea baba să lese pe 
moșneag să cumpere şi er cîte cevă, fiindcă se temei ca nu cumvă să 
se mărite fata moșneagului mal întîră decît a er. 

Venind e! așă odată de la tîrg, au fost adus feteY baber, între altele, 
şi o mulțime de nuci, ear fetei moșneagului, carea ţinea toată casa, nu 

"f-ati dat mal mult. decît o sîngură nucă. Ce să facă breata numa! cu 
aceasta ? Au luat-o şi aă îngropat-o în grădină să, crească, și ai început 
a plînge de-asupra er şi a o udă în toate dilele cu lacrimile sale. De la 
un timp ai răsărit din ea un nuc și-au crescut foarte Iute, cât acuma 
eră pom cum se cade. 

14*
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| În toate duminicile se gătră fata baber cu felii de felu de po- 
doabe şi mergea la biserică, ca doară ar vedă-o Becăiu şi ar îndrăgi o, 
ear” fata moșneagului trebuiă totdeauna se rămînă sîngură a casă să 
grijască de toate, să facă de mîncat, să dee la gobăl, la vite, şi altele, 
și. de se întîmplă ca să nu fie toate gata cînd se înturceă baba de la 
biserică, apol eră val de capul feter; o mîntuiă în bătare, nu alța! Ca 
să, scape de chinuri, fata moşucagulur se deprinsese aşă de harnică, cât 
totdeauna gătiă toate lucrurile pe cînd ieşiă din biserică! Ce să facă 
baba că n'o mai putea bate acuma, şi copila se făceă tot din ce în ce 
mai frumoasă prin hărniciea sa? Aceasta tare nu plăcea babei. Ca să 
axbă prilej s'o bată şi so 'stilcească cumvă, baba ai vărsat, ca din în- 
tîmplare, însă întradins, într'o duminică cînd se pornră la biserică, în 
tindă un sac cu bob şi au poroneit ca să/l strîngă de-acolo curat, nu- 
mai firul lui şi, pe lîngă aceasta, să fie gata şi cu toate celealalte pînă 
or veni el a casă de la biserică, că de nu, ap a fi var de dinsa! 

Vădînd fata moşneagului afîta vitrigie din partea părinților, şi mar 
ales a babei, ai început a plinge şi a se văletă, cum să poată ea cu- 
lege tot bobul, fir după fir, şi să şi grijască încă și de toate pînăce-or 
veni ei de la biserică! Plîngînd așă cu amar, eată că au venit la dinsa 
o mulțime de. vulturi, numar de mila ei, și au întrebato, de ce se tîn- 
guesce ea aşă de tare? Ea lau împărtăşit toate chinurile şi n&eazurile 
cîte le sufere ea din partea celor ce s'ar cădă să albă milă de dînsa! 
Vulturii însă "I-au răspuns: „Nu plînge, dragă, şi grijesce de celealalte 
trebi, că bobul 'l-om strînge noi, numai tu să vir după aceea și să legi 
sacul !% 

Ea l-ai mulțămit trumos pentru milă şi ajutorii și s'au dus după 
celcalalte trebr. Cu hărniciea sa le-au isprăvit toate mar curînd, decit 
popa liturgiea la biserică. Vădîndu-se așă scăpată de beleă, s'au dus în 
grădină la nucul săi şi ai început a plînge şi a oftă. Atuncia ce să 
vedi! Nucul să destăci de-odată, şi ce minune! în lăuntrul lut eră felru 
de felu de haine, una mar mîndră decît alta. Ea au luat şi Sau îm- 
brăcat ca o doamnă cu ele și aşă s'au dus la biserică, Întrînd în bi- 
serică, toți au început a se uttă, la diînsa, pentrucă nicio fată nu se află 
îmbrăcată aşă de frumos ca ea. Acuma, cînd aproape de Yeşit, n 'aă aștep- 
tat fata să reasă toţi din biserică, ci au Yeşit sîngură mar înnăinte şi s'au 
dus a casă ca să n'o vadă nime şi, desbrăcîndu- -se, "Şi-au pus harnele în 
nuc la locul lor, şi s'au îmbrăcat earăş, ca max năinte, cu nisce rufe 
ferfeniţoase şi negre şi se dete la strîns bob, pentrucă mal rămăsese iei 
coleă cite un fir de la vulturi, şi cînd au sosit celalalți de la biserică. 
aii aflat-o ami legînd sacul. Cum aii venit ex de la biserică, ai şi în. 
ceput a povesti, că la biserică au fost o fată îmbrăcată atât de frumos, încît
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nu mai eră alta ca dînsa aşă de împodobită.  Ascultîndu' fata moşnea- 

gului, își cugetă numai: „Că eă am fost aceea și vol nu sciți nimică 1 

Înt “altă duminică se gătiră moşneagul, baba şi fiica er să meargă | 
la biserică, şi lăsară earăș toate trebile pe capul feter moșneagului; ba 
încă nu l-ai tost destul atîta, ci ai mar vărsat şi un sac cu madere 

în tindă, poroncindu'r că, de n'a strînge-o curată toată carăş îndărăpt 

pînăce-or sosi er de la biserică, apor va fi var de prela er! 

Vedîndu-se ear încărcată cu lucruri, cari întreceă puterile ex. nu 

sciă de ce să se prindă bieata nenorocită. și au început a plinge și a 
se căină.  Văretîndu-se așă, eată că ai venit nisce porumbi de o mîn- 

gărară, dicîndu'”, ca să facă ea celealalte trebi, că er or strînge maderea.! 

Gătind ea toate încă mar de timpuriă decît în duminica trecută, 
Sau dus la nucul săi în grădină. Cum au sosit lîngă dînsul, el îndată, 
s'au despicat în doauă şi "r-aii arătat în lăuntru fehă de felii de hame. 

Fata s'au îmbrăcat îndată în altfeliu de harne şi mai frumoase decît în- 
năinte, şi sau dus la biserică. Vădîndu-o oamenit, dar” mal ales holteii, 

s'au mirat foarte şi se tot întrebă: „Oare cine să fie fata aceasta atât de 

chipeșă şi de frumos îmbrăcată ?* Și nime nu sciă să li spură, căci săr- 

mana, nicleînd waveă vore să se arete pintre oameni ca s'o cunoască. Astep- 

tînd și acuma pînă may la sfîrşit, au reşit mar năinte, ca să n'o vadă 
nime, şi s'aă dus a casă şi. desbrăcîndu-se. ai pus harnele earăș în nuc 

înapoi, şi nucul s'aă închis pe loc, cum ai fost ma! înnăinte. După 

aceea "i-ai luat fata earăş rufele sale de toate dilele și s'au dat prin 
casă a'și mai face cîte o treabă. Îndată au sosit şi ceralalți căsenr de 

la biserică şi ani găsit toate în rîndueala cea mar bună; pînă și maderea 

strînsă toată și sacul legat! Mult se mai miră baba nu numai de hăr- 
niciea fetei, dar” mar cu samă. cum de arată ea așă de bine pe lîngă 

atîta muncă şi zbuclumare! Fata moşneagului, cum "I-ai zărit venind, 

îndată l-ai și pus de ospăț. La masă începură earăş să vorbească de- 

spre fata aceea şi se miră. cine să fie ea? 

Holteir încă se miră foarte de dinsa, și mar ales cum de se prerde 

ea de n'o văd €x încotro merge, și se sfătuiră, ce să facă ei ca să sciă 
cinei fata aceea care vine aşă de împodobită la biserică? Deer sfă- 

tuindu-se unir cu alții, se învoiră ea. în duminica viitoare să ungă pragul 

biserici! cu rășină. dupăce-a veni ea la biserică ca, mergînd a casă şi 

căleînd pe prag, săi rămînă vreun păpue lipit de el, şi după aceea să 

cerce er tot satul şi pe al cărix fete pielor s'a lovi păpucul, aceea a fi 

fata cea mândră. Cum s'au sfătuit aşă au şi făcut! 
În duminica a treia se gătiră mosneagul. baba şi fata ei să meargă 

earăş la biserică. Cînd să se pornească, au dat fetei moșneagului de 

grijă ca să grijască de toate și încă să strîngă şi un sac de mae, pe
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care] vărsară într'adins, dicîndu'r că, de nor află toate în rîndueală și 
macul strîns pînă 'nti”un fir, curat curățel, apoi să sciă că or coși-o în bătare! 

Vădînd bireata fată atîta mac vărsat și Sciind de mai înnăinte că 
nu'1 nime în stare -să'] strîngă așă de grabă curat curăței, numar firul : 
lul, au îriceput și acuma a plinge şi a se tîngui, că oare cînd va face ea 
toate acestea!? Dar” eată că veniră o mulțime de vrăbir și diseră să 
nu plîngă, ci să meargă să'și facă celealalte trebr şi după accea să vilă 
să lege numar sacul, că macul "l-or strînge ele! | 

Fata moșneagului aă făcut după cum "I-au dis vrăbiile Și, gătind încă şi 
mai degrabă trebile decît totdeauna, ai mers în grădină la nuc. EI s'au des- făcut, și ea s'au îmbrăcat cu alt rînd de haxle încă și mal mîndre şi mar alese 
şi S'aui dus la biserică. Acolo ai șădut pînă de cătră reşit, și după, aceea s'au 
luat şi Sau pornit a, casă. Dară reşind din biserică, au căleat cu un pictor pe prag și, cînd au pășit mar departe, ati rămas păpucul pe prag. Ea nau băgat 
de samă și s'au tot dus a casă şi, cînd să'și pură harnele în nuc, au dat de veste că'1 lipsesce' un păpue Și Sau cam turburat, pentrucă se temea de babă ca să n'o pripură cumvă; dar mai pe urmă s'au liniseit ȘI Stuii îmbrăcat în rufele cele de toate dilele. _ 

Fielorir ai aflat păpucul acela pe prag şi "l-au strîns ca să cerce 
fata cu dînsul. 

Dupăce-au ieșit cu toţir din biserică, ai venit căsenil feter a casă, și au aflat'o în străițele” ex rupte și ferfeniţoase legînd sacul cel cu mac, 
Mult s'au mar mirat ex de hărniciea, fetei, cum de-ai gătit ea toate așă de curind. Cum au sosit er. au slîrşit şi ea de legat sacul, şi după aceea -aă dat de mîncat şi, dîndu-se înti?o parte, au stat ca o hargată de-ai privit cum ospeteadă er şi cum vorbă tot despre fata aceea carea ve- nise într'această duminică la biserică mult mat gătită si ma! mîndră decît înnăinte, şi cum 'ȘI-au plerdut un păpue, pe care "l-ai aflat flecăii, Şi cum el S'au sfătuit ca să o caute cu păpucul acela prin tot satul di- „cînd că, pe al căriia piclor s'a potrivi, aceea va fi fata cea frumoasă şi bogată. Audind fata moșneagului vorba aceasta, s'au cam înspăimîntat. pen- trucă se temeă de babă şi de fata er ca să n'o omoară, dacă ar află-o că ea este fata aceea; dară își socoti may departe: „Fie cum a dă Dumnedeu.!'t 

Dupăce s'au sculat de la masă, au sfătuit baba vicleană pe fiică-sa, ca să'șI cloplească pieroarele ca să fie mar mici, pentrucă păpucul eră foarte mic, și mar ales pentrucă vedea că picxorul feter moşneaguluy îi mult mai mic decît al fetei sale. Fata babei s'au apucat îndată de cro- plit piexoarele ca să le mai subțiede. Cioplindu'şi-le aşă, numai ce văd că se apropiă flecăir şi de casa lor. Atuner baba, ca să nu cerce păpucul și pe piclorul feter moșneagului. ŞI ca nu cumvă să se potrivească pe
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al ci, au aseuns'o după uşă întrun poloboc cu cenușă. Fata baber însă 

aşteptă voroasă, cu piexoarele croplite, sosirea flecăilor. Cind au cereat un 
flecăui, acela care voiă să are pe fata aceea, păpucul pe piclorul feter babei, 
au vădut că nu se lovesce; mal cearcă încă odată atit e] cît şi baba, dară 

pă .! A ana n Î - A ” - A : ! 

înzădar! Cînd însă cercă fata babei păpucul, începu un cucoş să cînte din 

pod: „Cucurigu! fata moșneagului îl după uşă întrun poloboc cu cenuşă!“ 
Baba atuncea, mînioasă şi spărieată ca să nu dee flecăul de dinsa şi să 
cerce păpucul şi pe piclorul er, și ca nu cumvă, lovinduii-se. să se mărite 

ea mal întîră, şi fata sa, să r&milă îndărăpt, Iese repede în tindă şi strîvă: _ _ Ă _ 7 $ a 

„Hiş! nincă-te-ar uhul să te mănînce! Da ce “'ț-aui dat ție să cînți 

toemal acuma ?% ŞI-apol apucă un crucălăui și face sfîrr cu el după dinsul. 

Cucoşul au tăcut de-odată, dar cum numai s'aă dus baba dintre uși, el 
ăs: Q - a Pr Pi XI atuncia earăş: .Cucurigu! fata moșneagului îi după uşă întrun poloboe 

cu cenuşă !“ 
, ai aaa. . PI - 

Baba ea» tese Iute în tindă şi strigă: „liîş! mîncă-te-ar ullul să 

te mănînce! Da ce'ți este de nuţi ţii coabea?“* 

Acuma, însă au audit şi fierorul acela pe cucoş cîntînd şi merse să 
vadă, or dei adevărat ce cîntă cucoșul? Căutînd după uşă, au aflat 

acolo pe fata mosneasulur întrun poloboe cu cenuşă şi. scoțindu o, ai 
cercat păpucul şi pe picrorul er. El sai lovit așă de bine, ca cum ar: 
fi tost spoit pe pictor, pentrucă eră al er. Întrebîndu-v fietorul acuma, 

de unde are ea aşă felu de păpuer şi de haine, şi unde” şi părechrea 

păpucului, ea "ai spus toate de-a frumușelul şi "I-au arătat şi părechrea. 

Ficrorul au aseultat'o cu cea mal mare luare a minte şi, pricepîn- 
> : î. - i ă i i i dur şi traxul cel aspru şi neplăcut, "rau dis: „ Vedi, draga mea! Cine dă 

din mîni nu se înneacă, ci rese mal curînd la mal! 'Tu ar fost harnică 
i -ă ia ți ni ă “mări în tîTri 3 

şi lucrătoare, ție ţi se cuvine ca să te “mării mal întîrii! Vrei să mergi 

după mine ?* 
Fata moşneagului, cam ruşinoasă cum eră şi, temîndu-se și de babă, 

strînse numar din umeri şi tăcu, nu dise nicrun cuvînt. Flecăul însă o 

pricepi şi o peţi de la părinţi. EX, dintru început, nu voiă nici într'un 

chip să sciă de măritişul ex şi îmbiară pe fecăă cu fata baber. Dar 

Hecăul au stăruit numardecit ca să'r dee pe fata moșneagului, pentrucă 

așă li fusese vorba, ca să o iale pe aceea, pe al cărira pielor s'a po- 

trivi păpucul şi, pentrucă păpucul sai lovit pe pielorul fetei moşneagului, 

trebue să "1-0 dee pe dînsa! În urmă și părinții n'au avut încotro și 

"L-au dat'o, și în duminica viitoare Sau şi cununat amîndol. 

Fata babex însă, care se codiă de la toate lucrurile şi care tot nu 

încăpeă de fata moșneagului şi căntă în tot chipul ea s'o tot înapoească. 

aă rămas acuma, nemăritată! Să nu fi pus cursă altuia, v'ar fi cădut 

sîngură într'însa !
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Fata cea cuminte. 
Eră odată un borerri foarte avut; el nu sciă nici sama comorilor sale, atît de bogat erâ. Dar cu toate acestea tot nu se simțiă fericit; pai” că/1 tot lipsră ceva. Şi ?ntwadevăr că” lipsită, pentrucă, afară de hargaţi și de oaspeţi din cînd în cînd, n'aveă pe nime în curte cu care să'șI petreacă timpul Și Să se ma! mîngăle. Mulţi în diceă ca să se n- soare, 'atunela "I-a trece de urit Şi ca ave cu cine să se petreacă; şi să se miîngăre. El, dreptcă nu se dă îndărăpt de la însurătoare, dară diceă totuna că femeile îs răsipitoare şi tare ușarele şi că nieruna nu” strîngătoare, day” dacă ar găsi vrouna cuminte așă precum îl place lu, apoi bucuros ar luâ-o de soție. | Trăind boreriul aşă sîngurel în lume și cam mîncîndu'l urîtul. s'au hotărît ca să se 'nsoare, numar dacă 'Ş-a găsi nevastă după placul său, Îmblînd așă pin lume pe unde seiă că sînt fete de măritat, n'au dat nier peste una care să" fi fost după place, pentrucă fiecărita îy Săsră cîte un Cusur varecare. Ce să facă el acuma că nu ma! sciă încotră să mearcă, pentracă îmblase pretutindine pe unde sciă că sînt fete de sama lur? „Cugetînd necurmat ba la, una, ba la alta, numai ce vedi că "i se lumi- neadă ochir şi strigă pe un hargat să viră la dînsul. 

Cînd au venit hargatul, v-au dis borerul: „Audi tu măr? Acultă. ce'i spun! Di te 'n stauj şi Ia de-acolo o sută de berbecr Și mergi cu dînşii încotro îți place lu tîrg șii vinde cu o sută de lei, dar să nu zăbăvesci mai mult decât jumătate de an Şi, cînd tei întoarce a casă, să'miy aduci nu numar suta de lei, dar şi o sută de capete de berbeci, că alitelră nu 'țr-a fi bine! - 
Hargatulur nu "-aă prea venit la socoteală aceasta, dară, poronein- du'i boreriul aspru, nau avut încotră, au luat suta de berbeci şi sai cam mal dus cu er pin lume. Îmblind hargatul pin lume ca să vîndă berbecir așă cum în spusese boieriul, n'a putut află nicăiri astfeliă de neguțăteri. Acuma ai fost cutiieraţ bietul hargat toate tîrgurile, orașele şi cetățile, şi s'au fost dat să îmble şi prin sate. Dară, pe unde îmblă, nu întimpină pe nime care să'r fi cumpărat berbeci aşă ; ba încă îl luă în rîs dicîndu'i, că unde au vădut el ca cinevă să dee pe o sută de „berbeer o sută de lex şi încă şi o sută de capete pe de-asupra, și că cine "l-au pus pe dînsul așă la cale, n'au fost om cuminte, nici nu scie cum se neguțătoresce în lume! 
N'ai trecut mult timp şi au fost îmblat şi pin. toate satele, dară tot înzădar, numai întrun sat foarte mic încă nu fusese, una pentrucă eră foarte micuţ, şi alta se şi cunosceă pe de-asupra că nu se pot țin& neguțători în el; dară, ca să nu'l mustre cugetul că n'au îmblat peste tot
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locul. an abătut şi pe la el cînd se întorecă a, casă. Într'acest sătişor au 
sosit cam de cătră sară şi au fost nevoit să ŞI caute aici un aciăaş peste 
dodapte. Ai mers la o căsuță mică, acoperită « cu pare, şi aă strigat afară: 
„A casă sînt oamenir?: 

O babă hătriînă Yese din colibă afară Şi întreabă că ce voesce? 
Hargatul "r-au răspuns, că ar ru gă-o să/l primască peste noapte la dînsa. 
Baba "l-ai primit bncuroasă. 
Dupăce "șir ai dat berbecii într'o livăduică să pască, au întrat har- 

gatul în căsuță și au aflat pe babă şi pe fata er toreînd dinnăintea fo- 
eului. Șădînd er așă la sfat, au întrebat baba pe hargat că de unde vine 
şi încotro merge. Hargatul ai început să'1 spună toată poronca boierău- 
Jur și cât ai îmblat. și că mime nu s'au prins să"! cumpere berbecir aşă 
cum spusese boreriul, și că acuma nu scie ce să facă? Sar întoarce în- 
dărăpt cu berbecii nevînduţi, dară se teme de boieri. că el 'raă dis să 
nu se afle ca să viră a casă fără de o sută de ler şi fără de o sută de 
capete de berbeci, că va fi rău de dinsul! 

Hargatul nu pricepuse, că aceasta "I-au fost spus o boleriul numa! 
pentru aceea, ca să vadă. ort de sa află om care să înțăleagă cum se 
poate împlini aceasta. | 

Baba, cînd au audit de poronea cea poteită a boreruluy, încă s'a 
mirat cum de poate un om să ceară un lucru ca acesta, şi M-au spus că 
degeaba îmblă el să'sr vindă așă berbecir. Day fata baber, care torceă 
lingă mă-sa, -aă răspuns şi ea şi au dis: „Her, neguțătorule, eu te-ori 
învăță ce să facă, ea să poţi împlini poronea borerrului, numar de me 
ascultă şi'1 îngădui cîtva timp !* 

Audind hargatul vorbele feter, M-ai răspuns: „Her, draga mea, da 
cum să nu te ascult, numar de "mi-ar pute ajută cevă, că acuma "mi! 
acru sufletul de-atita îmblet!: 

„APOI Xa sama ce "țiori spune,“ dise fata baber; „dumiata ja şi 

tunde berbebii și te di cu lîna în tîrg şi o vinde şi'I luă pe eao sumă 
oarecare de bani. poate pînă la o sută de ler; apox mar de cătră toamnă, 

cînd or înereți berbecir, să vind și pe dînșir și! căpătă pentru er mar 

mult decît o sută de ler. Din banir aceştia să cumperi apoi o. sută de 
cîrlani buni şi încă "'ți-or rămîn€ destul bani ca să poţi împlini suta de 

ler. Apoi cu această sută şi ma! bine de ler şi cu o sută de cîrlant cum- 

părați te'1 put& duce la borerni în vorea cea bună, gă atuncra în ver fi 

împlinit poronca cum, se cade!“ 
Acest sfat înțălept plăcu hargatului şi, ţinîndu-se de dînsul, încă nu 

treci jumătate de an și el fi a casă. Cînd lau v&dut borertul cu banir 

şi cu cîrlanii, s'au cam mirat şi "l-au întrebat îndată că pe unde au pe- 

trecut el atîta timp și cum de-ai putut vinde berhecir aşă cum "1-a spus?
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Hargatul mau tăgăduit nimieă, ci "f-au povestit toate cum aă îm- 
blat-pretutindine şi că acuma venră a casă, pentrucă nu putea vinde 
berbeci!, dară, mar abătind încă prin cutare sat şi mînînd la o babă acolo, 
l-au învăţat fata ex ce să facă ca să poată dă berbecir, căci, altmintrea, 
fără de povaţa feter, ar fi venit cu dînşii a casă şi fără de ban. 

Boierlul s'ai bucurat foarte cînd au înțăles că o fată au fost aceea 
care "l-au învățat pe dînsul ce să facă, și îndatamare au dat poroncă ca 
să pută cail la un rădvan şi să”! aducă numardecit pe aceă fată so vadă 
și el. El adecă voră ca să se și însoare cu -dînsa, dacă 'T-a plăcă la față, 
pentrucă de cuminte vedea. că'r cuminte și că scie înmulți, ear” nu ră- 

" sipi averea. 
Cum au sosit fata babei și au zărito borertul. îndată "I-au plăcut 

și la față, au făcut nuntă şi Sai cununat cu dinsa, însă cu această în- 
voleală ca ea, cît a trăi el cu dînsa, să nu judice pe nime sîngură fără . 
de dînsul căci, cum a judică pe cineva, pe loc o va alungă-o de la sine. 

Trăind er așă mult timp tot cu înţălegere şi cu bine, s'au întîm- 
plat că au mers boreriul odată la, primblare sîngur, ear” pe soața sa au 
lăsat'o a casă. Sădind ea singură a casă. numa! ce vede că vin la 
boreriă trer oameni tot certîndu-se între olaltă şi cerînd de la dînsa ca 
să li facă judicată. Ea nu prea vreă dintru început, dar”, stăruind împri- 
cinaţii tare pe lîngă dînsa, şi vădînd şi ea că lucrul îr cam grabnic. s'au 
apucat să li facă judieată. 

Acești trei oameni avea pîră pentru un mînd, despre carele dicea 
fiecarele că este al lur. Această pîră se iscase așă: Un olarru făcuse 
foarte multe oale şi 'aveă cu ce să le ducă la tîrg să le vîndă, w'aveă 
nicl cal, nici căruţă. Decă mergînd la un vecin. ai împrumutat de la 
-dînsul căruța şi de la alt vecin o eapă a fătă. Vecinul cel cu eapa au 
dat'o numar așă ca să meargă şi el cu dîusul la tîrg, pentrucă se temei 
să nu pățească eapa cevă. Vecinul cel cu căruța earăş "Iau dat'o numai 
așă ca să meargă și el la tîrg cu dînsul, că şi el se temeă să nu îi se 
strice căruţa, 

Mergînd tustrer la tirg. ceată că fată apa şi face un mînd tare frumos. Acuma au dis cel cu căruța, că mîndul este al lui, pentrucă 
eapa au f&tat trăgînd la căruța lul. Cel cu eapa însă au dis ba că mîn- dul este al lui, pentrucă și eapa'r a lux. Olarrul încă credea că, are un drept la mînd și au dis: „Ba nu, mîndul este al miei, pentrucă pe tim- pul acestă eapa "mi-au fost împrumutată mie și că în căruţă sînt oalele mele, şi că eu sînt acela care mă due cu treabă la tîrg, car” pe vor v'am luat numar așă cu. mine 

Certîndu-se tot aşă. au venit la boreru, şi cucoana lui l-au curmat cearta așă dicînd: „Mîndul este al celur cu eapa, pentrucă nu se caută
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la timpul cînd au fătat ea, ci la timpul cînd s'au bătut, și eapa nu Sau 
bătut nică trăgînd la căruța celura, - nici cînd au fost împrumutată ola- 
mului, ci la stăpînul său, deci și mîndul “i se cuvine lur!“ 

Certașii s'au împăcat cu judicata cucoaner şi s'au dus a casă. Pe 
drum s'au întălnit cu borerul. Acesta "Y-aă întrebat că de unde vin? Ex 
"aă răspuns că vin de la dînsul de la curte și că cucoana lur l-ai 
tăcut cutare judicată, cu care și ei sai mulțămit. 

Audind boxerul că cucoană-sa "Şi-au călcat învoeala de la cununie, 
sau făcut foc de mînie și, sosind a casă, au dis cucoaner sale: „Vedi, 
“dragă, "țr-ar căleat cuvîntul, ax făcut judicată fără mine; acuma scil ce 
urmeadă, te poţi duce de la mine în plata lui Dumnedei, încotro te-or 

duce ochit. Însă, pentrucă pînă acuma "mi-ar fost dragă şi cu credință, 
îi dau vore ca, să”ți "I-ar de la mine. spre amintire, un lucru care "ţ-a fi 

“mai drag şi "I-a plăce mar tare!“ 

Judieata boierului eră cam aspră, dară cucoana lul nu Sai prea 

:supărat, ci au poroneit unul vizetei ca să pură patru cal la un rădvan, 

şi uney bucătărițe ca să gătească de mîncat, dicînd, că ea nu voesce să 

:se pornească flămîndă din casa boteriului. După aceea ai luat un şip 

-cu vin și “l-au fiert cu piper, cu cuişoare şi cu zăhar, cum au seiut 
ea ma! bine şi, pînăce-ai mînvat ea, aă dat. boreriului vinul acesta ca 

să'l bee... Cum "l-au băut, pe loc sai şi îmbătat și ai adormit ca lem- 
nul. Ea atuncia "l-ai luat şi. "l-ai suit în rădvan şi, punîndu'l pe brațe 

să doarmă, au plecat cu el la marcă-sa a casă. Aice “l-ai scoborit fru- 

mușel din rădvan, "lau dus încetişor în colibă și "l-au culeat pe-o larţă 

ca să doarmă mal departe.  Borertul ai dormiţ dus pînă a doaua di 

demineață. Cînd s'au trezit, s'au sculat repede şi, nebăgînd de samă unde 

este, s'aă lovit cu capul într'o grindă de la podul coliber, — pentrucă 
:coliba aceea eră tare joasă, — şi sau pălit cam tare. Atunci, de durere, 
au început a se frecă pe la ochi şi a se uită împrejurul săi în toate 

părțile, dar” nu cunosceă nimică. Ce să fie aceasta? Se mar freacă pe 

la ochi, se uită mar bine și vede culcată pe cuptorii o babă bătrină bă-. 
trînă, ear” pe vatră. lîngă cuptoriă, o femele tînără. Se apropiă de aceasta, 
caută la dinsa şi cunoasce în ea pe soţiea sa. O trezesce şi o întreabă, 

-da .ce face ea aice?. . 
„D'apor ce să fac!“ îi răspunse ea, „sînt la mama a casă, că du- 

:mYata m'ax alungat Yeri de la curtea dumitale !“ 
„Ea bine!“ dise el; „da cum de vin eu aice?“ 

„D'apor nuwţi adue a minte,“ îi răspunse ea, „că dumiata "mr-al 

:dis -ca să'mI iai din curte, cînd m/'ora porni, aceea ce "mi-a fi mar drag 

„şi ce "mi-a plăc& mai tare? Nu poate aşă? 

„Ba da!“ în dise boreriul. 
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„EA bine! Dacă recunosci şi dumirata aceasta, apol să'ți fie spre 
-Sciință că ei 'mr-am şi luat aceea. ce 'mr-au fost may drag și ce "my au 
plăcut mai tare şi, pentrucă dumiata ar fost acela, te-am luat pe dumiata, 
ȘI-acum escI al micii și-am să fac ce-oră voi cu dumiata. și dumiata n'a! 
să'mi Cici nimică. De-ocamdată Yacă te sărut înnăintea mamer şi te arăt 
ei că esci bărbățelul miei drăgălaş !* 

Vedîndu-se borerrul învins de dînsa, au îmbrățișat'o și au sărutat'o 
de multe or, şi apor au luat'o pe dînsa și pe soacră-sa în rădvan și au 
plecat cu toții îndărăpt la curte şi ai trăit aice în pace şi vote bună, 
pentrucă și avea cu ce trăi, 

Fata pe care w'o întreceă nime în vorbă. 
Exă odată o fată isteață, și harnică. EX îi mersese vestea că face 

din cînepa, cea picată sub meliţoru sute de coți de pîndă. Nu eră dară 
mirare că mulți flecăr cugetă la dînsa ca s%0 Yare de nevastă, căci, dă! 
eine nu se lăcomesce Ia o fată isteață și harnică, mai ales cînd îr și fru- 
mușică pe lîngă aceasta ! 

Sau întîmplat odată că au venit oameni! la dînsa în peţite şi au 
aflato desprejurată. Cum "au vădut ea întrînd pe ușă, au sărit, ca friptă, pe cuptoriă şi, împrejurîndu-se tute, li dise: „Nu Dănuț, oameni buni, 
că m'ați aflat așă negrijită, că 'mi' casa fără urechi!“ 

Peţitorir au căutat numar unul la altul și Sai mirat foarte de vorba feter, neputînd înțălege, ce va să dică aceasta că casa er în fără de urechi. După aceea au întrebat'o cel may bătrân dintre peţitor: „Da unde "ţiX tătucu-tău, drăguță 2% 
„Că Ta s'au dus și el în sat să schimbe numele grăunțelor !* în vEspunse ea, punînd cu răspunsul săă pe oaspeţi ear” în mirare. 
„Dar mă-ta unde?“ o întrebă altul din peţitori. | 
„Ai mers la o vecină să facă din doauă babe o nevastă! 
„Dar tătucu-tău, veni-va el degrabă ?4 
„De-a veni pimprejur, a sosi mai degrabă, dar de s'a porni pe de-adreptul, apor s'a may întărdia !« 
„Da soră-ta cea mar mare unde'r 2% 
“Soră. mea șede în cămară şi'șI plînge rîsul cel de astă vară 14 ră- spunse fata, tot în şimiliturr. 
pâpol drăguță!“ diseră peţitorir, „cînd a veni tătueu-tău, să”! spuy Cam fost nor aice, adecă: Girl, Loză și Boz
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„Da! vă sciui eu, vă sciă, şi tată-mreu încă vă cunoasce; că în 
gînlă te pur, de loză te ţir, şi cu bozul îşi şterg dosul! 

„R&miîr sănătoasă, drăguță ! j% 

"Mergeţi cu sănătate !“ 

Cum mergea peţitorir pe drum; nu li mai teşiă din cap cuvintele 
cele minunate şi întoarse ale fetei şi, neputînd pricepe niciunul din r&- 

spunsurile er, saă întors earăş la dînsa şi-o mar întrebară: „Drăguță! 

te rugăm să ni spui, ce vorbă au fost aceea ce n-ai dat'o cînd te-am 
aflat desprejurată ?* 

„Hm!“ dise ea, „lueru foarte uşor! Am dis că casa'mi'! fără urechi, 
pentrucă n'am cîn! la casă, şi aşă nu sciă cînd vine cinevă!“ 

„AI dreptate!“ răspunseră ex; -„dar” ce însămneadă aceea cînd al 
dis, că tătacu-tăă au mers să schimbe numele grăunţelor? Aceasta nu 
se poate decît doară cu un păpuşolii!“ *) 

„A! ba nu!“ dise ea; „tătuca ai mers la moară să facă din gră- 
unțe făină !% 

„Da ce să însemne aceea,“ întrebară er mai departe, „cînd al dis 
de-a veni tată-tău pe de-adreptul, sa întărdiă, ear” de-a veni pimpre- 

jur, a sosi mal curînd!“ 

„De bună samă!“ răspunse ea; „că de s'a porni pimprejur, a veni 

pe drum bătut şi ne'mpredicat; ea” dea veni pe de-adreptul, a trebui 

să desgrădească şi să 'ngrădească, apoi să se mar apere şi de cîni şi 

aşă s'a întărqiă 1 | 
pĂȘăI, drept!“ diseră er; „dară cum înţălegă aceea cînd ar dis că 

S'aii dus mă-ta la o vecină să facă din doai& babe o nevastă?“ 
„Tocmai aşă!“ răspunse ea; „ea s'au dus la o vecină să facă din 

doaiă rufe o cămeașă buhă!“ 
„Acuma te rugăm să ni mal spui şi aceea, ce însămneadă, că so- 

ră-ta, îşI plînge în cămară rîsul cel de astă vară?“ | 
„Foarte firesc lucru! !* răspunse ea; „astă vară se Iubiă, eară acuma 

sîmţesce că”! îngreunată ! 
„Tare bine! Foarte”ţi mulțămim, drăguță! Rămiîr sănătoasă ! 

"Mergeţi cu sănătate !“ 

1 

Acuma Sai dus oamenii cu nasurile lungi. Pe drum ai prins er 

să se sfătuească, ce să direagă el. ca să facă fetei acestera o şotie bună? 

După multe chipzuiri au aflat de bine să meargă la borertul din sat şi 

să'l întrebe de sfat. Cînd ai ajuns la dînsul, ai început ar spune că 

este în sat o fată, pe carea w'o întrece nime din vorbă, măcar să fie 

cât de cuminte! 

=) Unii die și »cucurud.e
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„Ce, măr?“ strîgâ borertul vătemat; „de ma întrece ea pe mine 
din cuvinte, să sciți că eu oră luă-o de soţie ! Dar vor ce 'mi'ţi dă mie, 
de-otii întrece-o cu 2% 

„Ce să'ți dăm nor?“ diseră oameni acera, „Dor, boreriule, de'r în- 
„trece-o dumia-ta din cuvinte, 'ți-om dă toate cîte avem la casă, loc Și 
vite şi toate, și “ţr-om fi podanr!4 

„M&5 învoese !“ dise -borernul, şi chremâ şas îndatamare un hargat 
și poronci: „Mergi, măi 'Toadere, la cutare fată în sat și du futorul 
acesta și"! spune, să'mi facă dinti'însul ov sută de coți de pîngă !4 

Hargatul ai luat futorul acela şi s'au dus la fată de "I-au spus 
poronca boierului. Ea atuner au început a rîde şi a dice: „Bine, eă 
'T-oră face o sută de coţi de pîndă din furorul acesta. numar de 'mr-a 
face şi boreriul din lemnul acesta. carele nui nici mar mare, nici maj 
mic decît furorul, toate lucrurile cîte'mi trebuesc la țăsut: stative, vă- tale, sule, tălpigi, ițe, vergele, şi toate celealalte !« | 

Hargatul sai întors la boierni şi "I-aă spus răspusul feter. Atunela, 
au prins boreriul a rîde şi a dice: „Unde s'au vădut să se poată face dintro bucăţică de lemu așă de mică ca aceasta, toate ciniile ț&sutului? 
Mergi, măr Toadere! ŞI spune aceasta feter!« 

Hargatul sau dus şi "au împărtăşit feter disa boreriulur, Fata însă Wa răspuns: „Da boreriul pe cine au v&dut să facă dintwun furor o sută de coți de pîndă? Mergi de spune şi lur aceasta !% 
Vădind boierul că au râmas acuma pe jos, 'șrau bătut mult timp capul, cu ce ar pută-o prinde? Pe urmă ai venit la şaga aceea, ca să flearbă o căldare de oaiă şi să le trimeată fetel ca să seoată pur. Cînd 

'i le-au adus hargatul, au apneat fata un ou și, nu sciă ce-au făcut, că lau scăpat jos; cînd au căutat ea, au vEdut că oul este fiert. A stricat și pe-al doile, și pe-al treile, şi pe-al patrule, şi aşă may departe, și le-a aflat pe toate fierte. „Num nimică !4 'Şl-aă cugetat ea; „lasă! că "r-oră face şi eă boreriului alta!“ Şi, ehremind toți căsenit, l-au pus oaăăle de le-au mîncat toate. Când asi venit Duminiea, s'au sculat în zori de diuă, 
și-au făcut un foc în cărarea aceea pe unde treceă totdeauna, borerrul la biserică și, punînd într'o căldare grîu, ai aşădato pe cujbă la foc ca să frearbă. Cam pe la prînd au mers borerrul la biserică şrau dat peste dînsa acolo, cum mestecă c'un polonie mare griîul acela. 

„Ce lucredi tu, fată, aice?% o întrebă boxeriul. 
„la fierb şi eu nisce gri de sămînță !“ în fă rEspuusul. 
„Ce? tu flerbi grîu de sămînță ?* dise boterrul ; „da nu fi toantă! Unde-ar vădut tu să fie griu fiert bun de Sămînţă 2% 
„Dar dumiata, borerrule !« răspunse fata, „unde-ar vădut să reasă pui din oaiiă fierte ?4
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Ruşinat aă mers borerlul la biserică şi, după amreadădi, ai trimes 
earăș pe bargat la dinsa săi spuă, să vilă la boreriă, nici desbrăcată, 
nici îmbrăcată. nier călare, nici pe jos, şi să aducă colaci necolaer! 

Cum au audit fata poronea borerului, ai rugat pe tată-săă să 

prindă o pasere și un Yepure. După aceea s'au desbrăcat în pielea goală 
şi, înfăşurîndu-se cu un sac de pesce, s'a pus cu un piclor călare pe 
un țap și cu celalalt pe jos și, luîndu'și Yepurele şi paserea subsuoară, 
Sai dus la borer. 

Cînd au vădut'o borerrul că vine, au dat drumul tuturor zăblăilor 
ca s'o rumpă. Dar” fata au slobodit atunera repurele de năintea lor şi 

Sau curățit aşă de cîni, că er s'au luata fugă după Iepure. După aceea. 

aă întrat în curte și, dînd păserii drumul în casă care au și zburat afară 
pin o fereastă- deschisă, au dis cătră boieri: „Eată-mă. cucoane, “ţi-am 
venit după cum "mi-ar poroneit, şi "țI-am adus colaci necolaci!* După 
aceasta s'au întors. repede. în tindă, s'au îmbrăcat în harnele sale cari 

le avea de-a casă luate cu sine, și-apol au întrat earăș în casă. Acuma 

nai sciut boteriul ce se mai facă şi, vădîndu-se de-atîtea ori învins de 

agerimea minţii ex, s'au şi însurat cu dînsa. 

Nu peste mult timp după nuută, Sai dus boteriul pe vro cîteva, 
dile în călătorie, și au lăsat cucoanei sale cuvînt a casă, ca nu cumvă să 

se afle să facă vre o judicată fără dînsul că. de va face, s'a lepădă 

de dînsa. 
Într”o di însă au întrat la borer dor țărani. „Fă'ţi pomană cucoană !* 

strigâ unul, „de ni fă judieată, că'mi prere mîndul!“ 
„Ce mînd?“ dise cucoana. 
»"Pr-oră spune, cinstită cucoană, din capăt în capăt, cum aii fos 

răspunse țăranul; „eui am pus eapa.mea la căruța omului istula, și ne-am 

+4 
v. 

>» 

dus la moară. Eapa mea eră a fătă. Pe la mredul nopţii au reșit omul 

acesta. afară şi-au găsit mîndul sub căruţa sa, unde se ascunsese bietul de 

fortuna cea de ploaie ce eră atuncia. EI aă venit îndatamare în moară și 

"mi-ai spus că "Mar fi fătat căruța sa un mînd. Eu "r-am dis, că poate 

au f&tat Yeapa mea, că unde-al vădut să fete vreo căruță? Da el nu, 

şi nu, că au fătat căruța şi că mîndul este al lui! Acuma îl ţine şi 

nu] lasă să sugă la capă şi mă temcă 'mi-a peri bietul mînd. Deci mă 

rog, cucoană! fie'ți milă de mine, și poroncesce omului ca să'mi dee 

mîndul !* | 

„Fu, cel eu căruța!“ strigâ cucoana, „pentru ce die tu că mîndul 

al tău 2% | | 

„Pentrucă mi "l-ai fătat căruţa mea!* răspunse înșălătoriul. 

„Cum poți tu să socoți“, dise cucoana rîdind, „că "ţi-a fetat căruța 

care" de lemn, un mînd de carne? Că, scir tu, de-ar fătă toți copacir
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în pădure, n'ai ma! sei unde să.te întorci de-atiția mînqr! Mergi îndată 
a casă și! dă omului mîndul îndărăpt, că de nu, în păţi foarte rău! 

„»Foarte'ţi mulțămese, cucoană, ! Dumnedeu să'ți dee noroc Și sănătate 
că "mi-ar făcut judicată!* dise cel cu paguba ; şi, sărutîndu mîna, ai 
Yeșit amîndol afară. Cînd au ajuns la poartă, s'au întălnit cu borerul, 
carele sosise tocmar atunci dela drum. 

„Unde-aţi fost vor?* îi întrebâ borerrul. | 
„La cucoana dumitale“, r&spunse păgubașul, „dâ-ar numai Lumne- 

deu noroc şi sănătate! că ra! am avut cu omul Iesta o price şi dumrasa 
nI-au făcut un pic de judicată ! După aceea '"-au spus toată pricea. 

„Bine, bine !* răspunse borertul depărtindu.se de la dînşir şi, întrînd în casă la cucoana sa, au întrebat'o mînios: „Nu "țl-am spus eu ţie, să „nu'mi faci nicro judicată, pînă n'oli veni eui?: | 
„Cum am putut eu să te aștept pe tine ?* răspunse cucoana. „Sciut'am 

„eu eînd în veni tu? N'am putut să las să pieară mîndul unur om sărman?% 
„Beil ce?2* dise borerul neogoleat și cu mînie; „pentrucă tu vrei 

să fit și boterră şi boleriță, de aceea nor sîntem despărțiți de acuma . înnăinte. Însă, fiindcă "mi-ar fost pînă acuma cu credință, îţr dau vore să'ți Iar un lucru, care "ți! mai drag la casa mea, ȘI-aponu te cărăbănesee 
îndatamare !“ 

„Bine! răspunse cucoana; „dacă vrer tu așă, fie! Numai una te rog, pînă ne-om despărţi, să bem şi Să mîncăm împreună încă o di întreagă; după aceea m'oni duce eară la, tată-mreu!“ 
Cucoană-sa, au trimes îndată după băuturi și mîncăn. Nau întărdiat mult, și masa au fost aşternută şi acoperită cu felu de felni de mîneări şi băuturi. Borerrul şi cucoana sai aşădat la masă şi au început a se ospăta și a se veseli. Borerul tot bea şi beă, dar ea numar se făcea şi, cînd au fost boierul cuc de beat Şi Sau prăvălit ca mort întro parte, au: strigat cucoana pe un hargat de "l-au dus în rădvan şi au plecat după aceea cu totul la borderul tătîni-săă. 
Cînd s'au sculat borertul demineaţa, s'au pălit cu capul de pod şi au întrebat îndată: „Da unde's eu? 

i „La tată-mreu a casă. dar! la “cine altul?“ răspunse cucoana sa. „Și tu la ce m'ar adus pe mine aici?“ .0 întrebâ borertul mînios. „Tu mă mar întrebi încă la ce te-am adus aici? Da nu "mi-ar dat iu vole ca să'mi Iau de la curtea ta ce'mr este mal drag? De aceea te-am luat pe tine!: 
Audind boreriul aceasta și vEdîndu-se şi acuma întrecut de dînsa în minte, auă îmbrățişato numa! și s'au întors amindoi la curte şi de aici înnăinte, au trăit pînă la moarte tot în înțelegere și în vore bună. 

[Caii „9   
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Omul cu trei minți. 

Au fost odată un om tare nevolaş; el își cîștigă cele trebuineroase 
numai cu ostineală mare şi cu multă greutate. Pe. lîngă toată sărăciea 
luy, M-au fost încă şi căsătoriea stearpă şi 'aveă bietul de așteptat de 
la nime niclo mîngăiare şi niciun ajutorră pentru bătrînețele sale. Nu 
sciă sărmânul ce să facă şi cum să'şi îmbunătățască soartea măcar cevă 
cevă. El drept că mar aveă încă tre sute de le, dară şi trei sute de 
borţi de astupat cu dînşir, şi de-axurea n'aveă, nicro “nădejde ca să poată 
cîştigă măcar cât de puţin. Stă sărmanul aşă supărat şi tot cugeta, ce 
să înceapă şi ce să mal direagă ? Pe urmă se hotărî să tare lumea n 
cap şi să se ducă încotro 7l-or duce ochil, socotind, că poate tot va dă 
peste vreun mijloc, prin care să poată ajunge la o stare mar bună. 
Cum şi-au pus în cuget, aşă au şi făcut. - 

Dară cînd eră să se pornească, nușce sîmțiă greu la inimă. Lui, 
sărmanul, îi păreă rău ca. să'și părăsească soțiea şi să se ducă în lume 
după cîştig, măcar că ea uu'l îmbucurase nici cu un rod! Cu toată părerea 
sa de rău tot eră hotărit să plece numardecît; însă cugetînd că poate 
de adi înnăinte n'a mar vedâ-o, că cine scie ce-a mar păţi şi ce s'a may 
întîmplă cu dînsul, au voit să mar doarmă încă o noapte cu soțiea a 
casă, și apoi să purceadă. Aşă ai și făcut. A doatia di, foarte de demi- 
neață, "și-au luat plingînd rămas bun de la muierea sa şi, punînd şi cele 
tre sute de lei în sîn, s'aii cam mai dus pin lume. 

Îmblînd așă mult timp, eată că sosi întrun oraş mare unde erâ 
di de tîrg. Aice audi bietul pintre unele altele şi pe un om strigînd în 
gura mare: „Cine cumpără o minte, cine cumpără o minte ?1* 

Ce să fie aceasta, îşi cugetâ el, şi merse la dînsul: și]. întrebâ : 
„Da ce felii de minte ai dumrata de vîndut 2% 

„Eă, bădişorule!“ răspunse întrebatul, „am de vîndut mântea în- 
găduinţiă, adecă: cînd î ajunge la o mare. sau la un rîu mare. și 
ave să treci printr'însul, să nu treci pînăce nu vede trecînd pe altul în- 
năintea ta, și numai dacă va ajunge acesta bine la ceea margine, să 

treci şi tu după dînsul; ear” de-a păţi cevă, ori de s'a înnecă, tu atunera 
să mal aştepţi pînăce-a mar. scăde apa!“ 

„Bună, minte ax!“ gise sărmanul; „dară ce ceri pe dînsa ?“ 

„O sută de ler“, răspunse vîndătoriul. _ 

Omul scoate şi dă o sută de ler din cele trei ce aveă cu dînsul, 
şi apolr călători mar departe pin lume cu mintea aceasta. Mergînd ami pin 

lume cît at mers, eată că întrâ într'o cetate mare toema! cînd eră târgul 

mai țapăn, și audi și aice pe un om strigînd cît răsputeă: „Cine voesce 
să cumpere o minte, cine voesce să cumpere o minte, să vită la mine!* 

15
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Dară nime nu volă să sciă de dînsul, căci îl socotiă, singur fără 
de minte, măcareă se lăudă c'ar ave una de vîndut. Ă 

| Bietul călătorii însă se duse la dînsul și] întrebâ: „Dragu-mieu! 
ce ielră de minte ar de vîndut?“ 

„Mintea înțăleperuni, bădişorule !“ răspunse vînţătonăul ; „adecă: cînd 
te-a întrebă cinevă despre sine ca să”! spui cum este, tu să/l tot laud, 
ear scăderile și neajunsurile lux să nu îi le spui drept în faţă, în scurt, 
să vorbesei despre dînsul așă ca cum ar fi el cel dintîru!4 

„Bună'Y șr-această minte,“ dise săracul; „ce poftesex pentru dînsa 2* 
„O sută de lei“, răspunse mintertul. - 
Săracul Ia și-o cumpără și pe-aceasta, şl-apoi pleacă mar departe 

pin lume. După un timp cam îndelungat ajunse săracul earăş într'o 
cetate mare și frumoasă, şi se tîmplase şi aice că tocmar acuma eră di 
de tîrg. Primblîndu se prin cetate încolo şi coace, eată că aude pe un 
om strigînd câtui luă capul: „Eu am o minte de vîndut, cine vr& so 
cumpere, să vită la mine!t | 

Toţi câți îl audiă, îl ţină de nebun, dicînd: cum poate el să vîndă 
minte!  Călătoriul nostru însă au mers la dînsul și "l-au întrebat: „Ce 
felii de minte ar adus de vîndut? „Mintea r&bdărir !* răspunse omul; 
pădecă: cînd ar vro minie, s'o laşi pe mîne şi să n'o răsbunr astădi!- 

„Poarte bună minte !* dise călătoriul, „dar ce poftesci pentru ea? 
„O sută de ler:, răspunse minteriul. 
Călătorul ia şi o cumpără şi pe-aceasta, şi apoi sai dus mal de- 

parte în treaba sa. Acuma ai rămas și tă de bani! acela cari! aveă, 
dară în locul lor "şi-au câstigat tre minţi ! 

Călătorind, sărmanul, ami cât asi călătorit, cată că sosesce la un rii 
mare și apos foarte, căci pluase may năinte, şi vru să'l treacă. Atunci 
mintea cea dintiri îl lumină îndată şi opri, făcîndu'l să aştepte pînăce 
wa vede pe altul că trece bine înnăintea, sa. Deci, poposind aici o di, 
doauă, eată că vine un neguțătorii, călare pe un cal mîndru arăpesc. 
Pe cal se află o părechie de disagi, făcuţi din burduf, plini de galbini, 
şi nisce puse la oblînc, earăș strălucite de frumoase. Acest călăreț dă 
popositoriulur: „Bun popasul !* 

„Mulţămese dumitale!“ 
„Da ce şedi aice de nu treci apa?“ 
„Că Ya mar hodinese şi eu, că vin foarte de departe şi sînt tare 

trudit! 
pÂpoI rămiîl sănătos!“ îi dise neguţătoriul, şi se băgâ în apă să 

treacă. Nu merse mult prin apă şi se cufundâ pînă "ntwatîta, cît abri se 
mal zăriă capul lui şi al calului. Ma! veniră nisce valuri peste dînşix şi s'au 
cufundat de tot de nu s'aii mar zăriţ nimică, decît numa! puțin botul
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calului. După o bucată de vreme s'au vădut de tot departe cum rese calul 
la mal. dincoace, dară fără de stăpînu-său, căci el s'au fost înnecaţ. 

Drumeţul nostru "-au Yeşit calului înnăinte, "l-au prins de friu, au 
luat de pe dînsul puseile şi disagil cu galbinir, dară numai cu mare grei; 
"l-au destărnițat și aa întins poelădile şi tarniţa la soare să se usuce. 
Acum îşi cugetă el în sine: „Eată ce poate mintea îngăduinţii, căcl, să 
mă fi băgat și eu să trec apa, mă prăpădiam cu totul!“ 

A doaua di văii el earăş pe dor oameni îmblînd pe lîngă mal să 
treacă şi, aflînd vadul, au și au trecut cu bine, căcy și apa ma! scăduse 
cu mult de cum eră renr cînd ati avut să treacă neguțătoriul. 

Cum vădu drumețul nostru aceasta, îndată își înşeuâ calul, puse 
disagil şi puseile la locul lor. încălicâ pe dînsul, şi trecă și el bine apa 
după ceralalți, și'şi țină drumul mai departe pinti'o pustietate unde nu 
se află nimică, numai tot năsip. Mergînd o di, doauă, ami cât au mers, 

eată că "i se făcui foame mare şi o sete nespusă. Pe lîngă aceasta încă 
păliă şi soarele atît de cumplit, cît cugetar că te aprinde. Ce eră de 

făcut? Acuma sveotiă el: „Aice 'mra fi sfîrşitul! Măcarcă am o mul- 
țime de bani, tot ori trebui să mor cu dînşii în mînr!“ 

Trist aşă cum eră, se mai ultâ în toate părțile şi vădu cam depăr- 
tişor înnăintea sa cevă negrind; își mar încordâ dară și cele mar de pe 

urmă puteri ale sale şi ale calului ca să ajungă să vadă or de nu'şi 

va află aici mîntuinţa. Şi întradevăr, nu sai înşelat, că aice eră un 

ochiu de pămînt verde, ca un ostrov în mare, sîngurel în această pustie- 

tate.  Aice drepteă ai aflat păşune pentru cal şi umbră de ajuns, că 

eră vro cîțiva pomi; dară ce folos, că ce” trebuiă ma! tare, aceea n'aă 
aflat, adecă apă şi mîncare! | 

Pe acest ochiu de pămînt verde se află o fintînă adîncă cu apă, 

dară apa eră acoperită și nime nu eră în stare să scoată apă dintr'însa.. 

De se băgă cinevă în lăuntru, nu mai Yeșiă afară. Nisce neguțători însă, 
caril ajunseseră aice mai înnăinte mal leşinați, cu cămile, ducînd cu sine 
bani mulți şi marfă scumpă. sciă de fîntîna aceasta dar' şi de nenoro- 

cirea celula ce voră să se viră într'însa după apă.  Vă&dînd er pe dru- 
mețul nostru, s'au dus la dînsul şi "I-ai spus -că în cutare loc se află o 

fîntînă şi, de sa băgă el într'insa ca să li scoată apă. ei -or dă cîte 

un pumn de galbini. Drumeţul nostru nu prea vrei dintru început, dar”, 

pentrucă și el nu ma! puteă de sete, "I-au dis: „De 'miți dă fiecare cîte 
un pumn de galbini, apol m'ohi băgă și v'olu scoate apă!“ 

Neguţătorii s'au învoit bucuroşi la aceasta. 
Bietul drumeţ, neseiind de pacostea celor ce întră în puț, s'ai sco- 

borît întrînsul pe nisce trepte, cari eră scobite în telinca fintînii pînă în 

fundul er. Aice ai aflat apa înculeată, că eră podită tilinca fîntînir pe 

15%
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de-asupra apel, şi au început a cercă s'o descoaptră şi să scoată apă. 
Dară, ce minune! eată că se deschide o ușă dinti'o lature din ghizdele 
şi Tese un Arap negru, urit și pogăn, cît numai de căutătura lur ar fi 
picat jos de frică și de sparmă și nu te-a! mai fi sculat! Cum zări Arapul 
pe omul acesta aice vrind să scoată apă, îl înholbâ grozav și” dise : 
„Omule, da ce faci tu aice? Cum de cutedi tu să tar apă tără de scirea mea? 
Nu vedi că, spre sămn de opreală, apa este închisă și crutura priponită ?% 

Bietul om ai încremenit numar vădindu'l Și-a vrut să răcnească 
de spaimă, dar Arapul "l-au înhățat de mînă şi “l-au tras înte'o căsuță 
acolo în părete. În cămara cea dintîră eră o femele frumoasă, care nu'și 
află alta șie'şI asemene. Ai mar desehis Arapul și altă ușă mar în fund; 
acolo se află numa! trupuri de oameni morți. Acuma, ÎŞI cugetă sărmanul 
om: „Că și eu oră rămînă aice!“ Dar Arapul “l-au întrebat: „Eată, 
vedI ce! aice? Să scii că și trupul tău are să dacă aice, dacă nu "mit 
spune adevărul: Cine" mar frumos, ei au femerea mea ?% 

„Omului în trecea numai fior reci și sloiuri de &hreață prin spinare, 
dar, aducîndu'și aminte de mintea a doaia ce-au fost cumpărat-o, ai 
cugetat în sine: „Pentruce 'mr-am cumpărat eu minţi? Să le întrebuințed 
doară cînd am trebuință de dînsele!“ $i unde nu ra și începe a lăudă pe 
Arap dicînd, că cât asi îmblat el pin lume, om mar frumos şi mar mîndru 
decît este el. nu W-ai dat ochira vede; căcr pe dînsul nuw'l întrece nime 
în frumuseață, nică chiar” femerea sa, care încă este frumoasă, și că 
numa! el este mîndreaţa mîndreţelor! Ș. m. d. 

Arapul s'aă urimit numar de !audele acestea, căci, pe. cari "i-au fost 
întrebat el pîn' atuncla, toți "I-au fost spus că mar frumos chip decît 
al femeii sale nu mai este altul pe lume, şi bietul Arap credeă că 
cer cel face urit. îl Ya nnmar în batjocură; el nu se puteă  încredinţă, 
or de oamenii acela îl spun adevărul, sau ba, pentrucă pe atuneia nu 
se află oglindi, şi în fața aper nu se putea vedă Arapul. căcr acold eră 
întuneric ca în corn. 

Măgulirea bretulur om aă făcut Arapuluy o bucurie aşă de mare, cît 
au dăruit nu numa! vieața, dar și un săcureț cu galbini, şi ?1-ată încu- 
viințat să'și scoată şi apă cît va vre! | 

Vedîndu-se sărmanul om nu numar scăpat de moarte, ei încă şi dă- 
ruit domnesce, n'au şciut ce să facă de bucurie! Îndată dădă s&mn eu 
ciutura ca să scoată neguțătorii apă. Ce să îuspălmîntară ei, vădind 
aceasta, căci socotiă că n'a mai Ieşi bietul! Luară deci şi scoaseră apă 
șușI adăpară cai. Pe urmă reşi şi călătoriul nostru şi începi a cam 
înfruntă pe neguțători dicîndu-li : „Vol ați sciut ce'i în lăuntra şi că 
moră mai Ieşi! Ați vrut numar să mă prerdeți şi mă prădați de avuțiea. 
mea; dar” Dumnedeu îi mare și m'au ferit de toate relele !&
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Neguţătoril începură a se desvinui ca cum n'ar fi sciut de aceasta 
și că ei 'I-or plăti juruita pentru facerea de bine. "Toţi îr dădură cîte 

un pumn de galbini. Omul în luâ şir așădâ bine pe cal și, împrospătat 
şi cu avere destulă cum esă, au purces drept a casă. 

_ După un timp îndelungat, eată că nimeresce într'o sară a casă, 

In casă eră lumină pe masă. Se uită pin fereastă în lăuntru şi vede pe 

nevastă-sa cu un ficror mindru și frumos la masă. EI îşi socoti: „lan caută, 

mișava ce face! Bine că nu's eu a casă! Ea se socotesce acuma slobodă 
si'si aduce drăguţ!“ Și plin de miînie au vrut s'o împusce și pe dinsa 

şi pe acel ficior. Întinde pușca, trage oțelele şi vrea să sloboadă, dară 
își aduce aminte de mintea a trera: „Mîniea de astădi s'o lași pe mîne!“ 

şi se may ustimpărâ şi strigâ afară:  „Nevastă! deschide'mi uşa!“ 

Nevasta n'ai sciut încotră să dee de bucurie că "I-au mal sosit băr- 

batul. şi dise cătră ficior: „Bată tată-tău! mergi fuga dei deschide ușa!“ 

Bărbatul întrâ în casă. Nevastă sa 'l-aă primit de-odată cu sărutări 

şi îmbrăţişări și-apor începi a plînge de bucurie și ai dice: „Bărbăţele 

Iubite ! Cum de te-ar îndurat şi mai lăsat atita timp sîngură sîngurică, 
că vedi, de n'aş fi născut la noaui8 luni dupăce te-ar pornit tu acest fi- 

cloraş, care"! acuma mare, eu a'ş fi murit de urit şi de dorul tău. Acesta - 

numay nai mal ţinut în vieață şi m'ai mîngăieat, făcîndu-se mar pe urmă 

sprijinul miei în nevoi şi năcadurI!“ 

Înţelegînd bărbatul că acest ficror este fiiul său, său bucurat foarte, 

"l-au îmbrăţişat, "l-au sărutat cu dulce, cugetîndwşi: „Eată ce poate min- 

tea! Oi Doamne, mare” puterea ta! Ce-aş fi făcut eu acuma, dacă 'ml-aş 

fi împuşeat murerea, şi ficrorul 2%, 

După acestea toate sau pus cu toții la masă, și bărbatul l-au po- 

vestit toate, câte au păţit de la pornitul săi de-a casă pînă acuma, și 

toți s'au mirat cum de "I-au purtat Dumnedeu așă de bine de grijă! | 

A doaua di, tata dădă firului său trei suie de lex ca să'și cum- 

pere de la tîrg ce va vreă. Fickorul luâ banii cu mulțămită şi se 

duse cu er la tîrg. Aice apucară creditorii pe un mineiunos de dătorie 

să li plătească dătoriile! Neputînd el, îl judicară să] poarte pe-o uliţă 

de-atitea şi de-atitea our în strofă €) şi, de n'a muri, să Yerte; dară 

de-a muri, apoi "şi-a răsplăti dătoriile cu moartea. Acest biet nenorocit 

au îmblat numar odată prin stroră şi au şi murit, dară eseditorii îl tot 

purtă chiar şi mort. 

  

*) Stroijii aii fost o pedeapsă ostăşească care se esecută astfel : Se făceă, 

doaiiă sire lungi de ostaşi. Acestora li se dă în mînă cîte un băț, saii cite o vargă 

bună. Prin mijlocul acestor doaiiă şire de ostaşi trebuiă să treacă, în pielea goală 

cel osîndit la stroiii. Ostaşii aveă poroncă ca să'l lovească cu bețele, saii vergile 

de câte ori treceă pe dinnăintea lor. El îmblă încolo şi 'ncoace de mai multe ori, 

după mărimea pedepsii.
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Vădind ficxorul această grozăvie, au strigat sa stee și să nw'l mar 
bată. că acuma e mort! 

EX răeniră cu toții, că li dătoriu, şă li plătească ! Ficlorul au mar 
strigat odată să încetede! Ei "l-ai ascultat. După aceea v-au întrebat 
ficrorul să! spură cu cât li dătorri? | 

Unul au răspuns că cu atita! 
Ficrorul scoate banir şi plătesce. 
Altul aă dis că cu atîta! 
Fielorul W-aă plătit şi aceluia, şi așă "Taă mulțămit pe toţi. Pe 

urmă ad îngropat încă şi mortul şi numar bine "I-au ajuns cele trei sute 
de ler pentru toate acestea. Acuma pu ma! aveă cu ce să tîrguească, 
şi Sau pornit a casă cam scîrbit că se temeă ca să nu'l cîrtească, tată-săui 
că-au. întrebuințat aşă banii! Cum ai sosit a casă, "l-au și întrebat tată- 
său: „Da ce "i-ar cumpărat dragul miyeu 2% 

Ficrorul "I-au spus toate câte sau întîmplat, însă cam cu sfieală. 
„Bine ax făcut, fătul miei !* "1-a răspuns tată-său. 
Cînd a doaua di "l-au trimes earăș la tîrg şi "I-au dat acuma şese 

sute de ler ca să'şi cumpere ce va vrt. Fierorul sai pornit la tîrg și, 
mergînd aşă. s'au întălnit cu un neguțătorni.  Dindu-se er în vorbe, au 
înțăles că încotro merge fiecarele şi cu ce felră de scop şi se învoiră 
să neguțătorească la un loc şi pe urmă să împărțească câștigul. Apor sai 
întrebat unul pe altul că câți bani are fiecarele. Fielorul ai dis că are 
şese sute de lex. Atuner neguțătonul "X-a răspuns că şi el are pe atîția. 

- „Bine!“ diseră er; „amîndor avem doauăsprădece sute; dară ce să 
cumptrăm cu dinşir 2% 

__ Cugetînd aşă, au ajuns în tîrg. Uitîndu-se ?'necol şi 'n coace, eată 
că văd o şireadă de vite; merg la ea şi întreabă pe vîndătorră : „Ar de vîndut vitele şi cu cîţ?% 

Vindătoriul "I-au răspuns că nu le vinde cu bucata, ei numar cu hurta? 
„Bine! Dară ce ceri pentru şireada întreagă 2: | 
După mai multă tîrgueală s'aă învoit s%o cumpere cu o mie doait 

sute de ler întocma.  Dupăce-au cumpărat'o, s'ai mar dat cu ea într'o parte cevă, şi eată că vin alți neguțători să o cumpere și dati așaş din- trun cuvînt doau& mit patru sute de ler. Er au vîndut şireada, soco- 
tindu'și că au cîştrigat destul, banir în jumătate. Apor ai mers la locul unde s'au fost întălnit ca să împărțească acolo banii. Cînd dă aice f- clorul ca să împărțească banil, celalalt n'au vrut să primească nimică. 

„Cum să nu primesc! nimică !, în qice ficxorul; „nu sînt aier oare , a i aci anuar i . . și banir tă! şi n'am tîrguit nor împreună ? Nu se cuvine ca să, „mă& folo- tesc numat eu singur!“ Şi voră numaxdecât să, împărţească banir. că ( aşă au avut vorba. 
Ă
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Ear celalalt m-au dis: „an ascultă, dragu-mieă! Eu nu sînt neguţă- 

torii adevărat, ci numai un înger trimes de la Dumnedeii ca să'ţi răsplătese . 
binele ce-ar tăcut mar dăunădr cu omul acela, pe care'l băteă creditori 
și mort!“ Si sau făcut îndată nevădut. 

Ficlorul s'ai uimit numal şi aii venit a casă. Tată-săui “l-au întrebat 

earăș: „Ce-ai tîrguit 24 
Fietorul "-ai povestit toate cîte S'aji întîmplat. Tată-săi atuncia 

"-aă dis: „Bine al făcut, fătul mreii! Vedi, aşă îr pute trăi și tu pe lume! 

  SD 

Omul cu trei talanți. 

Eră un boyeviii, eare avea o fată. Aceasta eră logodită după alt bo- 

verlă foarte mare. Boreriul acesta -aii fost făcut ca dar de logodnă un 

tulpan tare frumos şi de mare preţ. 
Sau întîmplat odată că ai venit la boreriul cu fata un om foarte 

sărac, care se hrăntă numai cu amar din lucrul mînilor sale, și dise cătră 

dînsul: „Cucoane! oare ce să fie că, de cînd „uered e, nu pot să fii 

avut nici întrun felii 2* 

Dară boremul s'aii mînieat foc, că cum de cuteadă un țăran să] 

întrebe aşă, şi au strigat pe el: „Afară mișelule de lueră, că pentru 

aceasta, escr făcut!  Nărmesce-te și tei ţină şi tu! Să'mY pieri de aice 

îndată!“ | 

Bietul om s'au dus plineînd şi, reşind din curte, "l-ai întălnit fata 

boierului şi îi se fucu milă v&dîndu'l plîngînd, şi "l-ai întrebat: „Da de 

ce plîngi omule 2“ ” 

EI W-aă spus toate câte ?i saă întîmplat, 

Atunci. fata boreriului 'W-ai dis eară: „Omule! Îa și te 'nsoară, că 

poate femelea ta va ave noroc şi așă ter hrăni şi tu pe lîngă dînsa 

și, dacă n'a ave nici ea noroc, poate îl ave un fil cu noroc, și atunera 

te vei hrăni după norocul fiului, şi aşă te” ajută!“ 

Audind boierul sfatul fircix sale, Sau înfurieat numar de mînie, că 

se face ea mat mare şi mal cuminte decît dînsul şi dă sfat cul vre, și, 

ca să1 facă în crudă, au luat'o şi au măritato după omul cel sărman; 

W-au dat destre ca unel ţăranee, "I-ai făcut un borderă şi ai mînat'o din 

curte afară la bordetul ei. 
Fata sau luat şi s'au dus la bărbatu- său în borderii. 

După un timp sau sfîrşit destrea, pentrucă au fost vîndut'o toată 

şi "și-au cumpărat de mîncare pe ea. şi may r&masese numai cu 

tulpanul ' cel dăruit de boremul cel mare, după care fusese logodită. 

Ea au dat bărbatului şi tulpanul acesta dicîndu': .„Dirte și vinde băs- 

maia aaeasta şi cere o sută de galbini pe dînsa, că atita "1 prețul !%
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El s'au dus la tirg şi, punînd tulpanul pe o prăjină, au îmblat pe „uliți strigînd: „Cine cumpără un tulpan de o sută de galbini, cine cum. pără un tulpan de o sută de galbiny, să vită la mine !% 
Aice în tîrg se întimplase şi boreriul acela, după care fusese logo- dită soțiea lut. Audind el de strigătul omului, s'au dus la el să vadă ce felri de tulpar va fi acela de-o sută de galbini. Cum au zărit tulpa- nul. îndată "l-au cunoscut Şi, nevrînd ca darul lur să meapă pe mîni străine, "l-au cumpărat şi au dat omului o sută de galbini şi "și-au luat tulpanul, dară; presupunînd că omul acesta este acela, după care s'au fost măritat logodnica sa, s'au luat după dînsul ca să vadă ce va direge cu bani. 
Omul ai mers apoi pin tîrg şi, vădînd doi bol, "I-au plăcut tare şi au dis vîndătorului: „Bade! nu "mix vinde mie boir Yeştia cu o sută de galbinr 24 | | 
„De ce nu, bucuros !* respunse acela. 
Omul scoate Şi'I dă galbinil, î8I Ia hoir și se duce. 
Mergînd omul mai departe, ai cugetat în sine: „Ami am boi, dară nam car!“  Cugetînd așă, se uită într'o parte şi vede un rotarră care aveă cară de vîndut, și s'au dus la dinsul şi "l-au întrebat: „Nu "mi dă un car pentru boir aceştia? 

“Vindătoriul au Vădut că'1 cîştig bun, "I-au dat carul, și "Şi-au luat boir, Omul au înhăţat carul de proţap şi au început a'] trage. Mergând așă, dise în sine: „Hm! cucoaner mele îi place tare cafeaia și n'am lapte, trebure să'mi cumper o capră!“ Şi aruncînd ochil într'o parte, eată că vede o capră de vîndut. Se duce la vîndătorră şi”! dice: »Bădişorule! Vindem mie capra leasta, că'ți dau carul pentru ea! 
Vîndătoriul cugetă : „Bun cîştig!“ Și au dat capra pentr car. Borerrul acela tot îmblă după dînsul pîndindu'l. 
Omul ai max îmblat pin tîrg și, îmblînd așă, aii socotit în sine: „Ce folos că am capră, dacă vam cu ce tără lemne să fac foc 4 Cugetînd aşă, eată că vede pe un fierar vîndînd topoară şi, ducîndu-se la el, "-aă dis: „Bade! bar să facem un schimb! Tu să'm dar o săcure și eu să'ți daii capra mea!“ 

| | Preranui s'au învoit bucuros la aceasta. | | Lmîndu'şi omul săcurea, asi voit să se ducă a casă, dar”, uxtindu-se la săcure. au vădut'o că nuy ascuţită, În trebuxă dar o cute ca s'0 ascuțască. Uitîndu-se înti”o parte, ai zărit pe un om vindînd cuţi. Sau “dus îndată la dânsul şi "l-au întrebat, ori de nu W%-ar dă o cute pentru săcurea aceasta ? 
Vîndătoriul cu bucurie au făcut schimbul acesta. - Luîndu'şi omul nostra cutea, s'au pornit cu ea Spre casă. Pe drum însă au zărit nisce rețe pe un heleşteu şi dise în sine: „Her! că
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tare”! place cucoanei mele friptura de rață sălbatică !“ şi face sfirrrrr cu 

cutea după reţe ca să lovească vrouna! | 

Cutea s'au cufundat în apă, ear” rețele au zburat, şi omul nostru 

au rămas şi fără galbini şi fără cute! | 
Boteriul acela nu “l-ai prerdut nici pînă aicea din ochi şi, ajungîndu'l, 

M-au dis: „Bade! vedi ce om prost esci tu! Acuma a! rămas fără nimică !“ 

„Nur mare lucru !* îi răspunse omul, „de aş trăi eu numai şi soțiea 

mea, tot n'om pieri de foame!“ 

„Omule !* îi dise boxerul max departe, „nu te temi tu de nevasta 

ta ? Nu "'p-a dice ea nimică a casă pentru aceasta 2“ 

„Nu!“ răspunse omul. ” 

„Bine dară!* vorbi boteriul mar departe; „har în r&măşag! De 

"ţa dice ţie femerea cevă a casă, tu să'm! dar pe nevasta ta mie ; ear” 

de nu “ţ-a dice ea nimică, atunci ei 'ţi-oiu dă un sat întreg cu curte 

en tot. Bine”! aşă?* 

„Prea bin&!* răspunse omul. 

După aceea s'au luat amindoi și au făcut scrisoare și au întărit 

xămăşagul cu martori, şi după aceea s'au dus cu martori cu tot la bor- 

dexul omului unde eră şi femeiea lui. Cînd au ajuns aice, au fost şi 

noaptea cum se cade. Aice au întrat cu toţii în casă şi s'au aşădat într'un 

unghierru şi, fiindcă eră foarte întuneric, n'aii vădut femelea cîţi ai 

“întrat în borderu şi, socotind că'r numai bărbatul el, "-aă dis: „Venit-ar?“ 

„Am venit!: răspunse el. | 

„Da cum “ţa mers la tîrg? Vîndut'ar tulpanul şi ce "mi-ar cumpărat ? 

„Tulpanul "ţi "l-am vîndut”, răspunse el, „Şi tare multe am cumptrat 

pe banil lui. Ascultă cum e treaba: Am vîndut tulpanul cu o sută de 

galbinr; galbinii "I-am dat pe dor bor; boi "-am dat pentru un car; carul 

"l-am dat pentru o capră, capra pentru o săcure, stcurea an dat'o pentru 

o cute, şi cutea, pentru că am vrut si! aduc ţie friptură, am asvirlit-o 

după nisce reţe sălbatice întro apă, şi rețele ai zburat, eară cutea ai 

cădut în apă, şi eit am r&mas cu nimică nimicuță !'* 

„Nu strică nimică“, dise ea, „de-om trăi noi, om mal cîștigă.“ 

„Vedr!: dise acuma omul cătră boieri, „așă'i că ea nu mă câ 

tesce nimică, nu mă suduie! Ei am cîştigat dară rămășagul, şi satul cu 

4otul este acuma al mei!“ | 

„Au cîştigat!. au cîştigat!“ r&spunseră martoriă; „satul e de acuma 

al omului acestula !* 

Boleriul mau mar avut acum încotro, că martorii eră de față. El 

au trebuit să dee omului jurmita, satul cu curtea în care au întrat omul 

cu cucoană-sa aşaş a doaăa di.
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Acuma aveă bietul om de toate; dară ce să facă că nu puteă, gos- podări! Deci "şi-au propus să meargă "n lume să învețe minte şi, luîn- du'și dia bună de la nevastă-sa, sau cam mai dus. 
Ea au rămas a casă îngreunată de dînsul și aă trăit boieresce, nu întrun borderă şi în foamete și în frig, ci înti”o curte mândră. în brelşug, în căldură şi în tot binele. 
Bărbatul er însă, mergînd pin lume. s'au năimit la un țăran ca să slujască un an de dile. Cînd la sfîrșitul anului, volă omul să meargă. a casă: dară țăranul "l-au oprit dicîndu'w: „Așteaptă Să'țI plătesc, că "mi-ai slujit toarte cu priință 1% 
„Nu vreu plată“, dise omul, „ei vrei numai un talant ca să pot trăi şi eă în lume!“ 

„Bine. dragu-mreu!* în dise țăranul ; „ascultă dară ce 'fr-oră spune eu: Cînd călătoresci, să nu te însoțesc! nici cu acela pe care'l ajungi, nici cu acela care te ajunge. 
| Omul "au mulțămit și au mers mar departe. și s'au nărmit la alt gospodarru pe alt an. Cînd voi acuma la sfîrşit să meargă, ?l-au oprit gospodariul ca să” plătească. EI însă "au dis: „Eu nu vrei nimică decît să'mr dar vreun talant ca să pot trăi în lume!“ 

„Bine!“  dise țăranul; „ascultă-mă dară ce te-olă. înv&ţă: Unde” cîrșmariul bătrîn și cîrşmărița tînără. acolo să nu mir!= 
De aice s'au nărmit omul la alţ gospodarii şi "rau slujit eară. un an întreg. Cînd să se ducă, "l-au întrebat gospodariul, ce să! plătească? El "au răspuns: „Ciustite bădişorule! decît “mi”! plăti cu bani, sau cu alta cevă, mar bine învaţă-mă un talant cum să pot trăi în lume!“ „Bine. dragul mreu!* îş dise gospodanul; „ascultă-mă dară, și ține bine în minte: Miniea de sară s'o lași pe demineaţă şi cea de demineață s'0 laşi pe de sară !“* 

EI "și-au luat dia bună şi de la acesta şi aa purces 'spre casă. Mergînd pe drum. eată că "l-ai întălnit un om călare care ducei alt cal de căpăstru după sine și “l-ati strigat: „Omule! vină de te pune pe calul testa la mine, nu merge pe jos, că te-or dare pieloarele! Vedr că el tot merge degeaba! 
„Mulțămesc, bădişorule, pentru îmbieală 1% îx răspunse el. „Eu m'oră duce și pe jos. că mie'mi mai place aşâ!'“ E nau primit îmbieala, călă- rețuluy, pentrucă, îşr adusese a minte de talantul care în spuneă: să nu te. însoțesci cu acela, cu care te întălneser. 
Călărețul însă "l-au cam suduit puțin ȘI-apol S'aă dus sîngur ma! departe. După un cescuţ numar eată că vede omnl o toalpă de 'oamear în- năintea sa alergînd și stiigînd: „Tălharrul, nu lăsați tălharrul ! şi ajun- gîndu'], "l-au întrebat: „N'ar vădut pe aice trecînd un om cu doi cal, fa. aşă, şi așă, carii "l-au furat de la nor?“
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„Ba da! "l-am vădut“, răspunse el, „eată/l acuma acolo cum se bagă 
'n păduricea aceea!“ 

Oamenii W-ai mulțămit frumos şi, alergînd după. dînsul, ati prins 
i “l-ai dus ca pe un hoţ, ferecat, la închisoare. Omul s'au bucurat foarte că 

"i sau împlinit un talant şi că nu "l-au căleat, şi s'au tot dus mai departe. 

Nu după mult timp "l-ai ajuns o buteă cu patru cai. Bolerrul din- 

trînsa semEnă să fie foarte avut, dară i s'au fost bolnăvit mînaşul şi 
au fost rămas întrun sat la o casă și pentru aceea trebură acuma să 

hățuească sîngur caii, că trebură să fie în tîrg numardecit la un timp . 
anumit.  Ajungînd bo'eriul pe omul nostru. /l-aii rugat să vilă să hă- 

țuească cai, că a plăti foarte bine. Dar” omul W-au dis: „Domnule! 

bucuros m'aș sui în butcă și "țr-aş mînă cail, dară mă tem să mă însoțesc 

cu un om care m'ajunge, “că eu am slujit un an întreg pentru un talant 

care mă învață ca să nu mă însoțesc nici cu acela care mă întălnesce, 

nici cu acela care mă ajunge!“ 

Atunei boreriul "-aă dis: „Foarte bine, fătul miei! bun talant al, 

şi te laud că/l ţii aşă de bine; da ei îți mărturisesc că nu sint nici 

tălbawră, nici altfehu de om rău, ci Ya cutare boreriu dela cutare moșie, 

şi Ia ?ncotr6 mă due şi Xa ce 'mi s'au întîmplat și pentru ce te rog 

să'mr mil cair!“ 

Vădînă omul că acesta este un borer de treabă, căruia "i s'au 

tîmplat o nenorocire, sai înduplicat şi "aa hățuit cail pînă în tîrg. 

Cînd au sosit aice, W-aii spus boreriul să tragă la o cîrşmă. Omul însă, ai 

oprit butea în drum şi mai întîru au întrat în casă ca să caute cum îl 

cîrșmariul şi cârșmăriţa? Cum au vădut că cîrşmărița”1 mai tinără decât 

cârşmarxul, Sau întors la borenmi la buteă și ai început al sfătui să nu 

tragă aice în gazdă dicîndu”: „Domnule, domnule ! nu mînă acoleă, căci 

nu'Y bine de mas!“ 

„De ce nu” bine?“ îl întrebă boleriul. 

„Pentrucă eu am un talant“, îi răspunse el, „pentru care an slujit 

un an de dile. şi care îmi spune: să nu mii acolo unde” cîrsmariul bă- 

trîn şi cîrşmăriţa tînără, că mare primejdie te pasce!" 

„Nu fi prost omule !% îr dise holerul, „ei am mas aice mai de 

multe ori şi nu "mi sai întîmplat nimică ! Trage numai în lăuntru şi 

du'mi lucrurile şi- banii în cutare cămară !: Omul ai început din noă 

să] sfătuească și să'l îmbie să nu r&milă aice, dară bolenul nau vrut 

nicidecît să meargă de-acolo, şi pace! 

Dupăce-ai înnoptat bine, s'au culcat omul nostru în cîrşmă şi s'a 

făcut că doarme. însă cu uvechile ascultă toate cîte se vorbră pe: acolo. 

Peste un ceseuț, dupăce sai fost culcat cu toţii și dormiă acuma 

bine, ceată că ai venit drăguțul cîrşmăriţer şi. drăgostindu- -se cu ea, saii 

sfătuit amîndoi, ce să facă ca să se curăţească de bătrinul ex bărbat..
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Atuncăa "I-au dis el: „Ce să nitot stee în cale? Hat să'l omorîm îndată 
și-om spune că "l-au ucis borenul acesta care aui tras astădi aici, şi așă 
om scăpă de dînsul, nu ne-a zăhăi mar mult! 

„Foarte bine!“ răspunse cârșmărița, „dară cum să facem nor aceasta 
ca să nu ne descoapără ?: Ă 

„Tare ușor!“, dise el; „eu oră luă cuțitul borerrulur celur din 
cămara aceea și m'oră duce de-oră tără capul cîrşmariului, şi după aceea 
oXă face cu cuțitul încruntat o cărare de sînge de la bătrîn pînă la că- 
mara, borerlului, şi încă -ori stropi și harnele oleacă cu sînge și, dacă 
s'a vesti moartea bărbatului tău, nor om dice că borerlul acela l-au omo- 
Tît, şl-atunera şi banii lux nr-or rămîne noaai. Nu dic bine?% 

„Ba mar bine nici că se poate!“ dise ea, „pav'că eser un zodierti, 
de le spulr toate așă ca de pe apă!“ 

După cum sau sfătuit, așă au și făcut. Pe bătrîn "l-au omorit și 
pe bolerră "l-ai băgat în beleă, şi cu o moarte de om eră să facă doauă 
de-odată. Dară omul nostru n'âă dormit, ci ai pîndit toate câte s'au 

„făcut, şi ai vEdut că și talantul acesta s'au împlinit. 
Cum s'ani făcut demineaţa, îndată s'au despletit cîrşmăriţa, şi au în- 

ceput a plinge şi a boci şi a strigă în gura mare: „Săriți oameni buni, 
săriți, că 'mrau omorît astă noapte bărbatul! 

Atunci îndată au venit o mulțime de oameni de-ai prins pe boreriul 
nevinovat şi "l-au legat, pentrucă la dînsul au aflat toate semnele 0mo- 
rului, şi pentrucă cîrşmărița încă dă vina pe dinsul. 

A treia di M-au şi rădicat spîndurătoarea și eră acuma numar: să 
anine, să nu'și fi tras omul nostru pe samă ca să scoată o vieață de la moarte, şi să nu fi strigat: „Oameni buni, îngăduiţi o țîră, că omul acesta pe care vreți să'l spînduraţi, nw'r de vină, nici cât îr negru sub unghie! 

Călăir s'au mirat de omul acela, ce să fie aceasta că strigă așă, şi au îngăduit. Atunci ai spus el toată jitiea sa începînd de la borermu, cum sai însurat și cum ai slujit el şi cum au învăţat trei talanţi și cum aă venit el la cîrsma aceea. Ajungînd povestea aici au dis cătră oamenii cel de față: „legaţi mai întîră pe omul acesta, (ar&tînd pe dră- guțul cîrşmărițir). ca să nu fugă, că el este de vină, şi-apor v'oru spune 
mai departe poroganiea !: Ă Da 

Drăguțul fă cătuşit în clipă, şi după aceea au înşîrat omul toate câte aă vădut şi au audit în noaptea aceea, şi cu ce sfat "l-au omorît pe cîrşinariu. Atuneia au luat oameni! pe drăguţ la briptă de "l-au bătut pînă- ce-ai mărturisit, toate drept cum aă fost, și după aceea “l-au spîndurat pe dînsul în locul boreriului, 
| 

Boleriul n'au sciut atunera ce să facă de bucurie că I-au scăpat vieața, şi ai venit cu dînsul a casă, Și "I-au dat butea cu cail şi cu toate
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pistoalele cîte le aveă şi galbinir toţi, dicînduw:. „Primesce aceasta ca 
dar de la. mine pentru binele ce "mi “l-ar făcut, şi încă eutaii opt sate, 

căci văd că seil trăi în lume, dar eu încă nu seci!“ 
Apo! au luat boterul un băț în mînă şi s'aii pornit a casă numar 

sîngurel cu bățul în mînă, şi s'au îndestulat cu celealalte opt sate ce 

X-a mal rămas. 
Omul însă 'și-aă luat toate darurile şi, nărmindu'și un mînaş, Sai 

pus în butea cu patru cal şi s'au cam mal dus a casă la cucoană-sa. 
Aice ai ajuns noaptea, dar în casă încă eră lumină. El s'au scoborit 
Yute din butcă și ai: mers la fereastă să-vadă ce'i face cucoană-sa în 

casă? Cum au zărit-o jucîndu-se cu un copil mic, sai făcut foc de mînie, 

cugetîndwși: „Eată mişarea! Ei îmblu pin lume şi slujesc, numai să 

sciui cum să trăesc în lume, să ni fie la amîndo! bine, dară ea îmi stă 

a casă şi'mi face copil! Apoi să muţi fie ciudă? Am so împuşe!“ 

Şi aşaş seoate un pistol, de cari aveă el acuma destule, şi ai vrut să” 

dee foc, dar îndată "şi-au adus a minte de cuvintele stăpînului celur al 

treile: „Mîniea de sară so laşi pe demineaţă!“ și dise în sine: „În 

astă sară oră împuşea-o, dară mîne demineață nu "mi-a scăpă ea!: 

După aceea au întrat în casă la ea. 

Ce bucurie şi ce strigăt cînd "și-au vădut ea bărbatul, de care nu 

may sciă, ori de vii, saii mort! Îndată ai pus copilul de-o parte de 

%-au sărit înnăinte şi “l-au sărutat și încă "l-ai prea sărutat, cât socotră 

bietul om că n'a mai scăpă din mînile ex. După aceea ai început a 

plînge şi a" aruncă, că de ce au stat atîta pin lume şi de ce nu sai 

întors mal de grabă la dînsa a casa, că ea nu ma! puteă acuma de 

atâta urit! a 

Lui însă încă tot nuY trecuse mîniea. şi începi 870 mustre, că ea 

se rubesce cu altul cînd el nur a casă, şi că face copil, şi cîte de acestea! 

Dară ea %-au.r&spuns suspinînd: „Da nu scii tu; că atunera cînd te-ar 

dus de-a casă, ma! lăsat îngreunată cu un copil, şi că acesta” copilul 

acela! Nu vedi că numa! de dol ani şi jumătate. şi Ian caută cum îţr 

seamănă de bine, pare că bucăţică ruptă din tine! Nu mă credi nicl 

acuma că” copil din sîngele tăi?“ _ 

EL ai îmbrăţişat'o numa! şi "at dis sărutîndu-o: „a cred șiță 

răsered, draga mea! leartă-mă că nu 'mi am luat sama mal bine!“ 

După acestea "I-au povestit şi el toate pătărăniile sale și cum de- 

asi venit că acuma și el boreriui ca şi alții, cu noaiiă sate chiar! Ea 

Sai bucurat foarte şi de-aici au trăit amîndoi, ne mai despărțindu-se 

“unul de altul, tot în bine şi în bielşug pînă ce-aii murit ! 

>  
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| Hargatul năzdrăvan. 
Mai năinte nu eră preuţii precum sînt acuma, domni masi, ci ei eră 

ca şi țăranii; er lueră la cîmp împreună cu dînșir; er eră şi stăpîul și 
hargaţi. 

Așă călătorind odată un preut la tîrg, ÎȘI mînă sîngur cail. Pe 
drum au întălnit pe-un om. Acela "l-a întrebat, ort de "l-a nălmi ca mînaş?*) 
Preutul "-aă răspuns: „Eu te-aş nărmi pe un an, dară spune'mi ce feltă 
de sîmbrie 'mi-ar cere? . „Ea, domnule părinte!“ dise omul, „nu mă 
năimesc pe an; eu aş voi săi slujesc atîta, pînă 'H-or urlă lupir pe 
cuptor, şi atuncia să'm! dar un car cu patru bor; şr-apol încă mar un 
Iueru îți cer; adecă: să am vore să străchiu la amieadădi un -ceas, cel 
mult doauă!: 

i 
Preutul, care nici nu socotiă că "r-or urlă cîndvă lupii pe cuptor. 

M-au răspuns: „ME învolese; să rămiă dară tocmeala aşă între nor!“ 
Sui-te dară în căruță și'mi mînă cair 1“ A 

Hargatul sau suit în căruță şi "I-au mânat cai! la târg, şi sara s'au 
întors earăş a casă. A doaăa di Sau dus preutul la arat cu dînsul, pentrucă eiă timp de primăvară. Arînd er într'o poleană pînă acuma 
subt amieadădi, dise hargatul cătră preut: „Părinte, acum lasă-mă, că 
mi-aii sosit timpul de străchieat !'« Și îndată aui Și apucat-o în fuga, mare Cătră casă. Aice aveă preuteasa drăguţ pe morariul din sat, carele”! 
eră şi cumătru, și se drăgostiă cu dînsul. Cînd au vădut ea pe hargat 
că vine, ai ascuns Iute pe morariă întrun poloboe cu lînă, Și “Şi-au facut după aceea treabă pin casă. Cum au întrat hargatul, ostenit de fugă, în casă, au dis cătră preuteasa gîfiind: „Lele preuteasă ! Pe mine m'ai trimes părintele să opărese îndatamare lîna cea, din poloboe, pentrucă au dat boală între or, și acuma”! cereare pin sat, şi la cine sar află lină neopărită, acela a fi foarte aspra pedepsit 1 . 

„Dite înapo!!“ răspunse preuteasa, „c'oră opări că Iîna sîngură '* „Ba nu!“ dise el; „părintele 'mr-au spus că aşaş eu, cu mîna mea, s'0 opărese!* Și aflînd o oală cu unerop la foc, au apucat.o repede și, pînă au apucat să may dică preuteasa cevă, el ai Şi turnat-o în polobocul cu lîna.  Morartul au dat numar un țîpăt, pentrucă/] opărise bine şi, să- rind fript din poloboe, ai. tulit-o la fugă. 
»Vedi, lele preuteasă,“ dise hargatul, „cum "M-am alungat eu boala din lîna de or! Acuma de bună samă nu S'a mai ascunde ea într'însa'* Vădînd preuteasu ce s'aă întîmplat, au încremenit numar și n'a putut vorbi nielun cuvînt mai mult. 
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*) Mînaș e aceea ce numese pe aiuria vizetei, sai cociș, 
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Hargatul însă s'au întors la plug şi au arat mai departe pînă sara, 
nespunînd preutului niciun căvînt nimică despre celea ce s'au fost în- 
tîmplat a casă. 

A doaiia di au venit earăş morariul la preauteasa, pentrucă preutul 
şi hargatul eră la arat, și s'au dat a se Iubi încă mar cu duioşie. după 
nenorocirea cea de Ier. Dară hargatul, cînd aă fost pe la prîndul cel 
mare, au început earăș a străchiă, și au ţinut tot o fugă pînă a casă. 
Vedîndu'l preuteasa alergînd aşă de înfocat, s'au îngrozit şi, în pripa asta 
mare, ai ascuns pe morarriă sub vatră unde se află o bortă. 

Întrînd hargatul în casă, au dis abră trăgîndu'și sufletul: „Fiindcă 
face acum pădurarul cercetare pin sat pe la case pentru nisce part, carii 
X-am furat cu părintele astă noapte din pădure, m'au trimes în fuga mare 
ca să'! ascund sub vatră şi aceasta trebure cît mar degrabă să se în- 
tîmple, pentrucă sosesc revizori! şi la nor!“ 

„Dar de ce sub vatră ?* întrebâ preuteasa; „în alt loc n'ax unde ?% 

„Aşă "m-au poroneit părintele,“ dise el cam repede, „şi aşă trebue 
să fie!“ Și înhățînd parir, ai început să tiesească peste bietul morar, 
cât "I-au zdruncinat mai toate oasele, şi după aceea s'au întors earăş 
la plug. 

Și acuma nau spus nimică preutului. 

Pe bietul morarni abră "l-au scos preuteasa de sub vatră numa! cu 

oleacă de suflet. Dupăce "și-au mar venit cevă în fire, dise morariul cătră 

preuteasă: „Cumătră dragă! Aceasta nui a bună! ler m'au opărit, 

astădi m'aui mădulărit cu totul, încît sîngur mă mir că se mal ține sufletu'n 
mine! Decât să mai pățese unele ca acestea, mal bine te-otă părăsi pe 

vro cîteva dile, pînă ce m'oră mai întrărmă cevă, ca să nu pler de-odaiă; 
dară tu să'mi tai pe mîne un cucoş şi să'mI faci friptură şi vro strachină 
de plăcinte cu brîndă şi cu unt, şi să 'mile aduci la plug la lanul miei 

de pe coasta dealului!“ 
„Foarte bine!“ dise ea compătimindul; „dară cum oru pute eu 

nimeri la tine, ca să nu mă vadă nime, că acuma ară mai toți oamenir?* 

„Să te duer,“ dise el, „unde îi vedă un bou priean,: pentrucă numai 
la mine se află unul aşâ!'“ După aceasta 'șr-aui luat morartul dida bună 

de la drăguţa sa şi s'au dusa casă, nădăjduind, că mîne va ospstă plă- 

cinte şi friptură de cucoş. 

A doaua di s'au sculat cu toții încă de noapte. Preutul s'au dus cu 

hargatul săii earăş la arat ca şi mai năinte. Dar preuteasa a casă, unde 

p'ati început a coace la plăcinte și a frige cucoșul, cît numai de-a dragul 

îți eră să privesci cît de harnică eră!  Dupăce-aii fost toate gata, după 

disa, și placul morariului, s'aă pornit preuteasa ca să 'i le ducă.
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Hargatul. însă, carele seii toate bine ce se întîmplase a casă, pen- 
irucă eră năzdrăvan, Sau tot uitat spre casă şi, “cînd ati zărit de departe 
că vine preuteasa cu plăcintele, aă dis cam spărieat cătră preutul: „Pă- 

"inte! părinte! Leapădăţi ismenele, (bracir) că crapă Bocean, casă 
legăm mar degrabă !* 

„Ce dier tu?“ răspunse preutul, „ax nebunit, ori ce'ţi este de cap 
că glumescy2“ 

„Hei! nu vorbi multe!“ dise hargatul, „ci dă mar degrabă bracir 
încoace de vrei ca să nu te căreser!“ 

Vedînd preutul că nu” șagă, îşi lepădâ ismenele şi le dete harga- 
tului. Acesta ai legat repede boul de-acurmerdigul aşă, că de departe 
se păreă că este priean. 

Uitîndu-se preuteasa pin țarină pe la plugari, au zărit pe-o coastă 
de deal boul acesta la plug şi, socotind că este al morarrului, au venit 
drept la dînsul. Cât de mare at fost uimirea €%, cînd ai dat aicr de 
preut şi de hargat! ă | | 

Cum ai vădut-o preutul cu nisce tăvale în mini, ati credut că I-au 
adus lor de mîncat și, reşindun înnăinte, ai sărutat-o şi "Tau dis cu bu- 
curie: „Preuteasă dragă! La ce te-ar mar trudit tu a ni. face atîtea, Du- 
cate, ba încă să ni le şi aduci sîngură atâta loc!“ . 

Dară ea, vădîndu-se rătăcită, ca să nu se vădească, "și-au ţinut firea 
şi au răspuns cu prifăcătorie: „Dragă “părinte! Da, cum să nu'my fie 
grijă de dumiata, cînd am vădut că astă demineață te-a pornit prea cu 
mînecate și că nu "ţi-a! luat mai nimică de mîneare și "mi-au fost oare- 
cum să te las flămînd !“ 

Mîncînd preutul de astă dată bucate alese dimpreună cu hargatul 
săi, "au mar rămas încă nisce plăcinte. Pecând ospătă plugarir, s'a 
uitat preuteasa în toate părţile să vadă, or de n'a zări undevă plugul 
morariului cu boul cel priean şi, dînd cu ocbhix preste dînsul, s'au făcut 
a întrebă: „Oare al cur să fie plugul cel cu boul ce] priean 2% 

pâl cumătrului nostru !* răspunse preutul, care'și curăţiă barba de 
fărmături. i | 

„ĂudI dragul mreu !“ în dise preuteasa ; „fiindcă vai may rămas nisce 
plăeinte și-oleacă de friptură, oare n'ar fi bine să ?; le -duc eă lu? 

„Ba da! de ce nu 2“ răspunse -preutul ; „trimete'i-le cu hargatul !“* Ca să. nu cadă întrun pripus înnăintea lui, au luat preuteasa plă- cintele și bucăţile de friptură şi le-au dat hargatului ca să le ducă cumătrului. 
Mergînd hargatul, la morar. au înșîrat toate plăcintele pe cărare şi, ajungînd la dînsul, W-au dis: „Bădică! M'asi trimes preuteasa, să'ți spun, că preutul are să vină îndată la dumrata, cu barda ca să te tare, dar dumiata, cînd îl ver zări că vine, să fugr încotrd îx vede cu ochit! 

N
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După aceea s'au întors earăș la plug şi au dis cătră preut: „Pă- 
vinte! cumătrul "'fr-au mulțămit foarte are pentru plăcinte şi te-au poftit 
ca să fil agă de bun și să mergi oleacă cu barda pînă la dînsul, ca săi 
ajuţi a tocmi plugul.“ 

Preutul ai luat îndată barda şi s'au dus la moraită uitîndu-se încolo 
și "ncoace pe cîmp să vadă cum ară parofienir să. Deci, cînd au fost 
preutul acuma aproape, unde -n'au şters-o cumătrul la fugă, de nu'l 
ajungeă nici umbra! Vădîndu'l preutul că fuge rumpînd pămîntul şi că 
nu volesce să stee, cu toate că'l strigă neîncetat, s'au întors îndărăpt 
nescjind ce să fie aceasta? Venind așă pe cărare, cufundat în cugete 
şi uitîndu-se în pămînt, au zărit tot ici coleă câte o plăcintă și, pleein 
du-se, le-ai cules toate. | 

Vădîndul preuteasa cum se tot pleacă, au întrebat pe hargat, oare 
ce tot strînge preutul? El %-aă răspuns: „El culege bolovani ca să te 

„ucidă, pentrucă te rubescr cu morazrul '* 

Ea s'au spărieat, şi unde n'au apucat-o la fugă de'şi prăpădră călcîrele ! 
Dupăce-au ajuns preutul la plug, au întrebat pe hargat, că de ce 

aleargă preuteasa aşă de tare? 

„Ea aleargă pentrucă'ți arde casa!“ răspunse hargatul cam spărieat. 

Audind preutul aceasta, se dete şi el la fugă după dînsa şi a- 

lergâ așă de repede încît aproape de casă o mar ajungeă. Ear ea, vădind 
acuma că nu” încotro scăpă, sati oprit îndată şi ati îngenunehreat înnă- 
intea Jul şi, frîngîndu'şi mînile, au început a boci și al rugă: „Of! pă- 

vinte! îndură-te de mine şi mă reartă cu astă dată, că, îpr jur că may mult nu 

m'oii mal Yubi cu morariul şi “ţi-ori fi cu credință pînă la moarte!“ | 

Această descoperire neașteptată au fost pentru bietul preut ca un 
trăsnet din s&nin. El se uimise pînă într'atîta cât nu sciă, or de's toate 
acestea aevea, ori poate că numar viseadă; pe urmă, ma! venindu'și în 

fire, Xai dis: „Te lert cu astă dată, dară a fi vai de capul tău, de-oiu: 
maj înţelege cui cevă despre tine!“ Şi după aceea sau întors earăș la 
plug, tot mirîndu-se, cum de s'aă dat ea sîngură de gol și, nesciind pri- 
cepe una ca aceasta, ai povestit şi hargatului său toată. întîmplarea. 

Hargatul însă au tăcut de-ocamdată mălcum şi nu "I-ai descoperit. că 

toate acestea nu sînt alta decît numar faptele sale. 

Preuteasa, însă, vădînd că au scăpat aşă de cu uşorul, îndatăce s'au 

întors bărbatu-său la plug, s'aă şi dus îndatamare la moranrtă și "l-au aflat 

galbăn la față și tremurînd încă de frica preutului. Ea au început al 

gogoli, al mîngără cu cuvinte duler şi pe urmă a'1 dice: „Dragul mreu! 
Vedi, toate aceste cîte le-am suferit nor, nu ni le-au făcut altul decît mi- 

şelul de hargat, şi să scir că, pînă cînd va călcă el și preutul mreu 

Yarbă verde, pînă atunera nor mom fi siguri şi în ticnă, și tot de-acestea 
16
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o să pățim. Deci, dacă vrei să nu mar avem frica lor, hardem să 
omorim !* | | | 

„Bine dier tu,“ r&spunse morarlul, „toema'Y aceasta au fost: Și cu- 
getul mieu ! . Ă 

„EI bine!“ îr dise preuteasa, „dacă eser și tu înțeles cu aceasta, 
apof nici să nu mai îndelungăm treaba, ei aşaș mîne demineață să te 
duci la tîrg, să cumperi otravă şi să "mi-o dar mie ca să Ir-o dau în 
mincare, ca să nu ne tot roadă grija lor!“ 

După cum s'aă înțeles, aşă au și urmat ! 
Dară hargatul, ca hăzdrăvan ce eră, ati şi sciut toate câte au pus 

eY la cale şi. sara, aă şi destămuit preutului toate cugetele lor. şr-apor 
"rau dis: „Părinte! dacă vrei să te scot de la moarte, apoi să lăsăm 
mîne aratul de-o parte, şi dumiata să faci aşă cum te-oră povăţui eu. 
Mine demineață mori îmbrăcă eu femeresee; m'oni duce la tîrg și mori 

"face că vînd otravă şi, cumpărind morariul de' la mine, eu oră dă alta 
cevă, și așă ne-om mîntui! Dară încă mal una! Cînda găţi preuteasa 
bucatele şi ne-a chiemă la masă, nor să ni punem mar întîră câte un 
bostan la cap și-apor, mîneînd din bucatele gătite de dînsa, să ne facem 
că ni răă, şi pe urmă să ne prăvălim ca morți jos. Ce va urma după 
aceea mai departe, vei vedă sîngur!“ 

Preutul s'au învoit la toate. 
A doaia di ai cumpărat morarrul otravă de la hargat din tîrg, 

fără să/l cunoască și, sosinda casă, ai dat-o pe furiș preuteser. Aceasta 
au gătit nisce bucate alese, ca carile bietul preut n'aă mar fost mincat 
niciodată în vieaţa sa de la dînsa, doară cîndvă la vreo nuntă în sat. 
şi. puind otrava cumpărată întinsele, le-ai dat lor să mănînce. 

Ospătînd ei tare cu gust, dise hargatul : „Părinte ! mie 'mi”Y tare rău!“ 
„Și mie pe-aceea urmă!“ răspunse preutul. 
„Da nu v'a mai fi nimică!* dise preuteasa, bucurîndu-se de isprava. 

ce credeă că o face; „poate e'aţi mîneat prea lacum şi v'a trece îndată!“ 
„Ba nu!“ r&spunseră er şi, seulîndu-se de la masă, sau împredicat 

unul în altul şi, pîeind jos, s'aii făcut ca morţi. Preuteasa atuncia, în loe 
să caute de bieţir nenorociţi,: ai apucat o sulă de-au înfrerbîntat:o în foc 
şi, ca să se încredinţede ma! bine despre moartea lor, "l-ai băgat-o în 
cap. Er eră cu bostanul pe cap: şi, în loc să li vîră sula "n cap, l-ai 
băgat-o în bostan.  Vă&dînd preuteasa că sfiriesce sula Şi că er nu die 
nimică, au socotit că's morţi. 

Îndatamare ai alergat la morarTă de "I-ai adus această veste plă- 
cută şi "l-ai ehremat la dînsa. El nu s'au dat îmbireat mult. Ajungînd a 
casă și întrînd într'însa, ai aflat pe preut şi pe hargat jos ca morţi, 
precum îi lăsase preuteasa. Atunci "r-au dis morarrul : „Seil tu ce, cumătră
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dragă ? Nor ne am Yubit pînă acuma în tot fehul, dară ca lupii încă nu 
ne-am lubit! Aşadară, tu să te sur pe mînr și pe picroare de pe vatră. 
pe cuptoriă, și eu m'olii trage pintre horn și, urlînd ea lupiy, ne-om Iubi. 

Ei au făcut aşă! Cînd au început er să tot urle mereu, atuncra 
cată că înviă hargatul şi, aruncîndu'și bostanul de pe cap, ai strigat: 
„Părinte ! părinte! scoală că urlă lupit pe cuptor ! Pînă acuma. numai 
am tost tocmit să săd la dumrata!“ 

Preutul sări îndatamare şi unde nu "mil înhaţă pe lupul de mo- 
rară cu un par de pe cuptoriii. şi mi'l freacă aşă de tare încît abră au 
scăpat numal cu un pie de suflet din mînile moiţilor, şi de-acit înnăinte, 
ca max ba să se Iubească el cu cumătră-sa. Dară și breata preuteasă, 
numa! să”! fie de bine cîte plăcinte au mîncat și ea din mîna preutuluy, 
că aii ţinut minte pentru totdeauna, cum îi dragostea afară de căsătorie, 
și cît de bună îi friptura de -cucoş și Iubirea ca lupii! De aci “nnăinte 
W-aă fost cea mar credineroasă murere. 

Hargatul acela însă, carele au slujit stăpînului său cu dreptate și 
l-au şi scos de la lupt, 'şi-aă căpătat toată sîmbriea după nărmeală; ba 

încă preutul "au mulțămit și mai! pe de-asupra, pentrucă 'Y-aii adus fe- 
melea la căi bune. 

Hargatul s'au dus după aceea cu agonisita în pace. Dară eu, care 
am fost martur la toate acestea, vădînd răpăeala cea din casă, m'am 

spărieat şi, ca să nu capăt şi eii vro prescure de-ale lor, am rupt'o !a 
fagă de "mi-am pierdut și călcîrele de la erubote și, ajungînd aice: 

Am întrat pe uşi colea 

De v'am spus povestea-aşi,! 

  e 

Minte am, bani n'am. 

Eră odată un om sărac sărac, El naveă nimică la sufletul său; 

Waveă nici casă, nici masă, ci cutrieră numai lumea şi se hrăntă și el 

cum putea. Îmblînd aşă pin lume, au dat de o cetate mare. Primblîn- 
du-se printrînsa şi vădind cum trăese cu toții așă de bine şi că au de 

toate de prisos, au început a se văleră şi a se căină strigînd în gura 

mare: „Var de mine şi de mine! Ce să mă fac, că minte am, dar ban? 

mam!“ Şi tot hojmă se căină și strigă așă. Cip i îl augiă, îl ținea de 

nebun, măcarcă diceă că are minte. 
“Trecînd, sărmanul, tot strîgînd aşă pe lîngă o casă borerească, 'l-aii 

audit borerlul din casă şi s'au mirat, că ce să însemne aceasta, şi ui 

poroneit ca să'| chreme în curte. Cum asi întrat, "l-au şi întrebat boreriul ea 

să spulă, ce va să dică el cu aceasta că „minte am, dar bani n'am!“ 

16*
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„Hm!“ răspunse bietul om, „eu am minte şi m'aş pricepe ce să 
fac cu banii, dacă '%-aş avă; habar n'am că m'ar întrece altul! Dar ce 
folos de aceasta? Fără bani nu pot începe nimică, şi de aceea trebue 
să prizărese şi eu ca toţi prizăriţiă ! + : 

Înţelegînd boreriul nevorea omului, au luat și "I-au dat trei pungi 
de bani, dicîndu'r: „La aice trer pungi de bani de la mine! Fă cu dînșir 
ce vrei! De' putt, 'mi “1 dă înapol, ear de nu, să fie de pomană!“ 

Săracul "rau mulțămit foarte şi, luîndu'și diia bună, s'au dus în 
treaba sa. În tîrg au cumpărat pe o parte din banir aceștia o mulţime 
de oale şi de carne. Carnea ai dumicat-o mărunţel, au așădat-o pin oale 
pîn' le-au împlut, şr-apor au plecat cu ele la mare. Aice, la țărmurile 
mării, au aflat nisce corăbieri cu corăbir și “%-aă întrebat, ori de nu 'l-or 
duce pe dinsul, cu marfa sa, pînă pe țărmurile lumir Aegre, şi ce “or 
cere pentru aceasta?  Neguţătorii "1-a r&spuns că "l-or duce bucuroşi, 

„si că! cer atita şi atîta. Săracul irau dat cât au cerui, pentrucă aveă 
acuma de unde să li dee, şi au plecat apoi spre lumea Neagră. 

Corăbiind er acuma cît aii corăbieat, au ajuns de la un timp la ţăr- 
murile lumii Negre şi au descărcat aice pe bietul sărac cu oalele lui. 
El “-au rugat ca, după atîta şi atîta timp, să abată earăş pe-aicr ca să'] 
ducă îndărăpt, la ţara sa. Corăbierir, vEdiînd că” platnic bun, "I-au făgăduit 
că or abate pe-aici pe timpul acela, ȘI-apol aii plecat în treaba sa mai 
departe. 

- Săracul au rămas aice sîngur Şi “Şi-au înșîrat oalele cele cu carne 
de-alungnl țărmului şi spre uscat, în toate părțile, şr-apor s'au dat într'o 
parte şi pîndiă, ori de n'a veni nime la oalele lu. Nu trecu mult timp 
şi eată că sosesce o mulțime nenumărată de păseri cu clonţuri de fier, 
cită frunqă şi rearbă, și se așeadă pe la țărmurile măriy pintre oalele lui. 
Aceste păseri veniă totdeauna aice după hrană. Pentrucă eră întuneric, 
fiind aice lumea Neagră, aduceă fiecare pasere în clonţul săă tot cîte o 
pleatră, scumpă în loc de lumînare, căcr pletrile cele scumpe strălucesc 
aşă de tare, cît lumineadă împrejurul săi ca şi o făclie. Ele puneă ple- 
tile cele scumpe jos şi, la lucrul lor, îşI căută hrana trebuincroasă. Dînd 

- păserile de oalele acestea cu carne. s'au apucat de ele şi au mîncat pînă- 
ce s'au săturat și, ca să poată duce și la puii săi mîncare de aceasta, 
aii lăsat fiecare pieatra sa scumpă ce o adusese ŞI, apucînd carne în 
clonbanț cît au putut duce, au zburat earăş de unde-au venit. 

Omul au strîns mulțimea ceea de pretri scumpe tot grămădi, le-ai 
ales tot după mărime și strălucire şi le-au așădat apor pe toate, tot de- osebi, prin oalele cele goale, pînăce le-au împlut bine. 
„Da timpul hotărît au sosit corăbierir cu corăbiile încărcate și cu alte mărfuri, dară aveă loc de ajuns Și pentru oalele omului nostru. La
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încăreat, omul ai dat oalele cele cu pietrile cele mar mari şi may stră- 
lucitoare ca să le pură de desubt, ear pe cele cu pretri ma! mărunte 
și-ma! puţia strălucitoare, de-asupra. Apoi s'au suit şi el în corabie și 
ai plecat cu toţi spre țărmurile lumir Albe. 

Corăbiind aşă ami cît au corăbieat, eată că se stîrnesce pe mare 
o furtună ca aceea cât rădică corabiea pe valuri în sus ca în vîrvul tur- 
nului de la biserică, și-apor o lunică în vale, și tot aşă o purtă de pe 
val pe val cât numai numar să se cufunde corabiea, nu alta! Vădind er 
primejdiea easta, s'a apucat cu toţii a aruncă, fiecare din mărturile sale, 
câte cevă în mare ca să ușurede corabiea şi să scape cu dile. Omul 
nostru încă au aruncat din oalele sale, dar”, pentrucă el pusese pe cele de 
mai puțin preţ de-asupra, n'au avut atîta daună cît ceralalți, cari! nn bă- 
gaseră sama la încărcat cum să'şi aşede mărfurile. Uşurîndu-se corabiea, 
au scăpat de înnecate. May apoi ai încetat şi furtuna şi marea s'au 
liniscit, şi ex au putut călători may departe şi ajunge cu bine la țărmurile 
lumii Albe. Aice 'și-aii descărcat fiecare marfa sa pe țărm, ai plătit 
corăbierilor şi-apol sau dus fiecare la locul de unde eră. 

Omul nostru au venit ear” în cetatea aceea unde locură boreriul 
cel ce "I-au făcut bine cu trei pungi de bani. Aice au vîudut numai o 
oală de pretri scumpe de acelea şi au căpătat atiția bani, cît puteă să 

irăească mal! bine decît un boreriii. Avînd acuma bani de ajuns, s'au 

dus la boreriă de W-au mulțămit încă odată pentru facerea de bine, 'T-aii 
întors cele trei pungi de banr şi 'W-aă mai dat încă pe de-asupra și o 

oală plină cu pletri scumpe. 

Abră acuma au priceput boieriul ce îns&mnă vărerările şi căinările 

lur de mar năinte că minte are, dar bani n'are; că el adecă voră să facă 
negoţ şi nu aveă cu ce să înceapă! 

La boleriul acesta venră o mulțime de oaspeți. Cînd ai vădut er 

atitea odoar& nematpomenite la borer, “l-ai întrebat ca să li spună şi 

lor, de unde le are. Boteriul "I-au tot îndreptat la acel om, care'și cum- 
părase ami! mal multe dughiene în acel oraş şi vindea la pretri scumpe. 

În scurt timp au vîndut el o mulțime de pletri scumpe şi au căpătat pe 
ele atîția bani, cât nu li mai sciă sama. Pe aceşti bani 'șr-ai cump&- 

vat moșii peste moşii, cît nu eră altul mar bogat decît dînsul. 
El s'au însurat apoi şi au avut mulți copil, dară cu toţii au avut 

gi ce stăpîni şi de unde trăi. Cu toate acestea, de negoț tot nu sai 

lăsat în toată vieața lor. 

  —————— i
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Năravul și înv&ţătura. 
Eră un boterră tare avut şi cuminte. EI ţinea la casa sa toate în cea mal bună rîndueală. Toţi oameni din casă: copii, hargaţii, harga- tele, cu toţii eră tare învățați și iscusiţi; nime nuY întreceă Dică în vorbe, nici în fapte; fiecare își făcea treaba sa ales de bine. Pină, chiar şi do- bitoacele de pe lîngă casă eră învăţate şi deprinse la câte ceva. Și să vedi că fiecare dobitoe isprăvră aceea la ce eră învățat şi deprins cu o iscusință ca accea cît se minună toți cei cel vedei, 
Între alte minunății aveă acest borerru şi un mîţişor pe care!] de- prinsese ea sara. la cină, să stee în mijlocul mesei pe picroarele de din- apoi, cu trupul drept în sus, și în labele cele de dinnăinte să ţiiă o lu- mînare şi cu ochi să se uite țîntă la borerni pînăce-or găti er de cinat, Tot timpul cît şedea borerrul la masă, și să fi fost acesta orrcit de lung, mițişorul stă pe masă neclintit, ca cum ar fi fost de pleatră, sai de fier! Toţi oaspeții, câți eră la masă, nu se putea destul miră de un lucru ca acesta, cum de un mâţ, un dobitoc ca toate dobitoacele, să se continească pînă 'ntr'atîta, că nici să nu se uite măcar la atîtea feluri de bucate alese cîte se aduce pe masă! Oricât cercă ei să”l ademinească ba cu una, ba cu alta, mițişorul nu se dă elintit din loc; nicx faţa, n'o schimbă măcar, atit de învățat şi de stătornie eră el întru ale sale! 

Într'o sară eră la boieri o mulțime de oaspeți la. masă. Între aceştia se află și un filosof tare mare... Cu dînsul may ales vorbiă borenul tare mult, pentrucă şi avea cu cine vorbi, atîta de adînc eră el !a raintea sa. EI vorbră şi se certă despre ioate lucrurile din lume, despre oameni, despre dobitoace, despre țări, despre împărați și împărăţir, despre foc, despre apă, despre nouri, despre fulger şi trăsnet, despre Dumnedeu, despre certă, despre xad, în scurt, nu eră lucru despre care n'ar fi vorbit Şi nu S'ar fi certat amindoi. Filosoful acela țineă fukor eu boleriul și nu se lăsă întru nimică mat pe jos decât dînsul. ȘI tocmar aceasta” plăcea și boăerrulur, că nu spuneă la toate numay amin, ca alți! In certele lor, au venit vorba şi despre nărav Şi învăţătură.  Bote- rul diceă că cu învățătura, cu deprinderea, poţi să schimbr toate ființele vir din lume, pînă chiar Şi aplicările și însă'șr firea lor, şi să le facr așă precum volesci. Și au început apoi ai dovedi aceasta cu felu de felti de pilde luate din vieața omuluy şi a dobitocului, dicînd că seriitori, înțălepţii, meşterii, zugravir Și toţă bărbaţiy iscusițI numay „prin învăţătură sînt aceea ce sînt, Şi că de multe năravuri rele numay prin învăţătură, prin luminarea minții se poate desbără, omul, că, prin urmare, învățătura covirșesce năravul în putere! . 
Filosoful însă m-au dat şi nu Y-au dat dreptate. EI au dis că atit oamenii cît și dobitoacele pot învăță şi deprinde multe, ba chiar foarte multe lucruri, unele mar minunate și mai iscusite decit altele că înve-
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ţătura poate priface și schimbă multe din datinile și deprinderile de mar 
năinte ; că ea poate aduce deprinderi, și învățături noauă atit la om cît 

şi la dobitoc; dară un lucra nu'f în stare să facă, ea adecă nu! în stare 

să prifacă şi să schimbe năravul cel din fire; că aşadară năravul din 

fire bate învățătura şi mal pe sus decît dinsa! 
Borermul nu s'aă: lăsat mar pe jos, nu s'au dat învins, ci din nou ati 

început a aduce dovedi felii de felră şi a'% dice, între altele: „Ce să mal 

îmblăm no! cu atîtea pilde de la oameni, ia să ne uităm și la dobitoace. 

Veqi, eu 'mr-am învățat cînil, pe unul ca să'mi prindă tepuri, pe altul 

păseni, pe al treile ca să'mir scoată pesce din Yaz, pe al patrule ca 

să'mi pădească vitele, pe al cincile ca să îmble în doaăă pieroare şi 

să'mi ducă băţul şi năframa, şi-aşă mai departe. Da pe vaci nu le-am 

deptins eu ca să vilă sîngure la muls? Da pe cal nu l-am învățat eu 

ca să se așede la pămînt cînd vrei să încalie pe dînsul ? Da pe mrerlă 

n'am învăţat-o ei ca să'my cînte felia de felu de cîntice? Da uită-te 

chYar la miîţişorul testa de pe masă, oare nul el dovadă vie înnăintea 

noastră că toate cîte le spun eu sînt drepte şi adevărate? Mai ai ce dice 

cevă în protivă? Au nu mîța dobitocul cel mar: -lingareţ din toate şi, cu 

toate acestea, aii nu vedI miţişorul miei cum îmi stă neclintit în mijlocul 

bucatelor, pe masă, şi nici măcar capul nul mişcă Jan cereaţi a dă 

cevă şi'ți vede, ori de-a primi el pînă nu "I-orui face et sămn!“ 

Oaspeți au cereat, unul cîte unul, ca să”! dee de mîncat ba una, 

ba alta de pe masă, dar miţişorul nici nu cătă la ex, ci ţinea ochil ațîn- 

tiţi drept la borer Atunci boreri a stiîgat toţi în. gura mare: „Bo- 

serul are drept, ol £ ai învins! Aşă, este: învățătura, covirşesce năravul!“ 

, Dar şi filosoful tot nu s'au dat dovedit, eu toate glasurile oaspeți- 

lor, ci l-au dis: „Dacă ai rămas treaba pe-atita, apol ei mă prind ca 

amîne sară să vi dovedesc că năracul din născare leac nu are i că aşa- 

dară, toi ei am dreptate cînd gie că năraval din fire covirșesce învățătura! 

A doaua di sara sai adunat și mar mulți oaspeţi la borer în 

curte, numai ca să vadă ce sa alege din laudele filosofului ! 

Cum şedeă er înştraţii pimprejul mesel şi mîțișorul în mijlocul ei 

eu luminarea în labe şi cu capul drept la boreră, ai mal cercat unil 

cu bucate de pe masă că doară ar ademeni pe mițișor, dar el nu Sail 

clintit din loc. Atunci li dise filosoful : „Oameni buni: Lan lăsați-mE şi 

pe mine să vi dovedesc ei, că miţa tot mâţă v&mîne şi că năravul ei nu 

se schimbă nicrodată, cu toate învățăturile ce le-ar pute av&!* Şi gcoate 

din buzunar un șoarece şi dă drumul pe masă înnăintea mîţului. Cum 

numai ai zărit miţul pe soarece, îndatamare ai lăsat şi luminarea și 

pusătura, şi ai făcut țup după şoarece de "l-ai prins. 

Atunet îl întrebă filosoful: „lan spuneţi'mi şi acuma, boreri dumia- 

voastră, care din noi dol are mar multă dreptate?“ 

Ă CCD    



248 DR 

Fierariul şi Isus Hristos. 
Eră odată un fierarnă tare iscusit. Nime nu lucră așă de bine ca dînsul şi nime nu eră harnic să] întreacă în meșteriea, lur; de aceea, din toate părţile venră la dusul tinerr ca, să înveţe frerăriea. Nierun frerartă n'avei în fierăriea sa atiția învăţăcer *) ca, dînsul, 
Audind Isus . Christos, cînd îmbla pe pămînt, de iseusința acestur fiecavtă, au căpătat şi el gust la fierărie şi Sau dus la dînsul și Sau rugat ca să'l primească la învățătură.  Freramul "l-au primit bucuros și l-ai pus, mai întîxă, la fot, apoi cu cleştele şi cu stropitoarea,**) la vatra cu foc, după aceea cu crocanul şi cu barosul la nicovală, şi pe urmă şi la poteovit cair. 
Isus Christos nu erâ învățăcel cea, celalalți învățăcer, că el deprin- deă întro gi ce alţir nu deprindeă întvun an de dile, și întreceă pe toți şi în iscusință și în hămieie. EI nu așteptă niciodată să pură la lucru, ci se apucă totdeauna sîngur de toate şi nici cînd nu șădei de- geaba.  Freramul aveă, o bucurie nespusă - cînd priviă la Isus Hristos, cu cîtă iscusință şi grabă îşi isprăviă el lucrurile sale, şi nu odată se minună de dînsul. 
Odată au stătut înnăintea fierăriil un rădvan cu patru car. Boterlul aii cerut ca să “i se potcovească caiy repede şi fără să" mar desprindă de la, rădvan, că are grabă tare mare. Atunci aă strigat frerarrul pe învățăcelul său cel mai harnic şi mar iscusit, pe Isus Hristos, şi "I-au poroncit ca să facă borerului pe vore. Frerarrul ÎȘI cugetă în sine: „lan să văd eă acum iseusința şi hărniciea lux! 
Nier nu sfîrşise fierarul bine de vorbit, şi Isus Hristos aă și apucat repede un cuţit, aii tăreat întro clipă picroarele cailor de pe la genunchi, ca să'1 fie mar îndămînă de bătut potcoavele, ai venit cu ele la, butuc ŞI, cît baţi în pălmi, au şi fost poteovite ; apot S'aă dus la car de le-ai așădat îndărăpt ear” cum ai fost, şi borerul au plecat ca săgeata de lute înnăinte. 
Toţi câţi eră de față asi încremânit de cîtezaui vEdut şi, minunîndu- se, ai dis că nime nu” în stare să, facă un licru ca acesta! | Preranului nu v-au prea venit la socoteală laudele celor de față, măcarcă şi el se miră tare mult de un lucru ca, atesta și, ca să nu'l creadă pe dînsul mai puțin iscusit; decît învăţăcelul său, ai dis: „Da şi eu pot potcovi aşă, și aş fi și potcovit, numar nu "mi-ai venit în cap! Mar în de sară eată că sosesce alt rădvan cu patru car. Si acest boleră au cerut ea să i se poicovească cai în grabă. Acuma n'aii mar pus frerartul pe Isus Hristos la poteovit, ci aa voit să'şI arete _iscusinţa *) Alţii die înloc de învățăcel, ucinie, — 2%) Alţii gie pomătuf.
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şi Sa apucat sîngur de treabă. Au luat şi el un cuţit, ai târeat picroa- 
rele .cailor tot de pe la genunchi, le-au poteovit cum sciă el mar bine că 
se potcovesc, dar”, cînd dă să le aşede îndărăpt, unde să se mai prindă 
ele! Caii se zvîrgoltă numar în dureri Jos! Mar cearcă el întrun chip, 
într'altul, dă pe dincoace, dă pe dincol6, da” toate încercările lu au 
rămas înzădar. Vădînd el că nu! încotro şi, încredinţîndu-se, că nui în 

stare să le mar pulă cum aă fost, au strigat pe învăţăcelul său, pe isus 
Hristos, şi %-au dis: „lan să te vedem, ori de“ nimeri tu şi acuma. El 

presupuneă că mai înnăinte numai din tîmplare "i s'au nimerit că sau 

prins picioarele la loc! 

Isus Hristos nu s'ai dat îmbieat şi nicr n'ai dis niciun cuvintel, 
ci aă alergat repede la cat şi. cît clipesci, au aşădat pieroarele la locul 

lor, şi borerlul s'a cam mai dus îndată în treaba sa! 

Vădînd terariul minunea aceasta, au întrebat pe învățăcelul său ea 
"1 spulă și lui, cum face el de se lipesc picioarele ear" la loc! 

Atunci W-aui răspuns Isus Hristos: „Hei, dragul miei! Meşter tu şi 

meşter eu, dar” mar meşter Dumnedeu! Ce "1 lui Dumnedei cu putință, 

nu li şi oamenilor!“ i 

Din cuvintele acestea au princeput fierarlul că învățăcelul săii trebue 
să fie un Dumnedeii şi că nu ca să înveţe fierăriea au venit în chip de 

om la dînsul, ci numai că să/l ispitească şi să”! arete puterea sa cea 
mare, şi au cădut înnăintea lui şi “i s'au închinat ca unul mar puternic! 

ODO 

Nu dice hop pîn nui sări! 

Întrun sat de jîngă un oraş trălă o breată fimere. Ea cresceă le- 

gumi şi gobăi, le ducea la tîrg de vîndut şi aşă se hrănră şi ea. 

Într'o teamă spre primăvară ai strîns o mulțime de oau& de gînscă 

şi tot le cără Ja tîrg de le vindea, pentrucă se plătiă hăt binişor.  Aşă 

între (i "i-au împlut o coşareă de oauă, au acăţat-o pe cap şi s'a cam 

mal dus cu ea la tirg. Mergînd sîngurică pe drum, ai început a cugetă 

ba despre una, ba despre alta, dar” mar ales despre soartea sa, cum ar 

pute trăi ma! uşor şi mal cu ticnă! Cugetînd aşă, dise în sine: „a, ce 

nepricepută am ma! fost eu! Pînă acum tot am cărat o mulțime de oauiă 

de gînscă la tîrg! Oare n'ar fi mai mine să le pun eu sub gînsci să le 

clocească ? Ba da! Atunci ori avă o potale mare mare de gînsci! Aceste 

gînser ear s'or ouă, or eloci, vr scoate bobori ; bobocii aceştia or cresce 

mari, s'or ouă şi er.şr-or cloci ş-or scoate alți bobocr, și tot așă înnă- 

inte, şi 7n câțiva ani oru ave potăi de potăi de gînsel, fără număr și fără
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samă. ŞI-apor gînseile se plătesc mai altfelriă, capeți cîte dor trei ler pe una, dacă numa cevăy Srăsuță! Eu le-oră duce tot cîndurr cînduri, în fiecare di, la tîrg ȘI-olă luă o mulţime de banr pe ele. Apor m'oru face bogată bogată, cât nici nu! sei sama, banilor, atît de mulță oră ave! Du: păce 'mi-oră strînge așă bani făr” de samă de mulți, moră duce la tîrg, 'my-oYi alege de pin dughrene . rochiile şi cepsele cele mar iscusite și mal frumoase şi m'otă îmbrăcă cu ele ; apol "'mr-oră cumpără Și un rădvan cu patru telegari şi moră sui întrînsul şi moi așădă coleă, domnesce în fund ; şi 'mi-oră trage și mănuși pe mâînr ŞI-oli luă şi un parasol Şi "l-oră ține coleă în sus, ca nu cumvă să străbată o radă de soare la obrăjeit miei; şl-apoi m'ori primblă pe ulii în sus şi în jos, și țăranii, cînd m'or veds primblîndu-mă aşă, or rădică pălăriile şi "mi s'or închină, dar” eii nicrn'am să mă mt la er; numara preuteasa, cînd m'a întălni Şi "mi S'a închină. am să mă unt oleacă. dar! cavul tot nu ?l-oră plecă; ear” cînd 'mr-a Yeşi înnăinte boieriţa, sai altă doamnă mare, și "mi s'or închină, atuner și eu ori plecă capul la ele şi m'oru închină, “Ya tocmar aşă cum fae şi acum!t... Şi pleacă capul frumușel în Jos, ultînd ca axe coşarea cu oauăle pe cap. Atunci coşarea face joap! jos dinnăintea ex şi oale se sparg toate. Ab acuma Sau trezit beata fimere din visurile sale şi, oftînd. au dis cu jale: pla aşă! Bine-au dis cine-au dis: să nu qicy hop pîm nor sări! 
  

Țiganul și iepurele. îi ;] 3 
. 

Int”un sat, ia nu mar departe, chrar aice la hol în Horodnicul de Jos, în partea cecaltă despre apus, ce die Călugăriță. au venit într'o bună demineață un: cîrd de 'Țigany şi au aşădat acolo despre pădure pe o vălcică, ce se chieamă Băsa. Aice 'şi-au făcut. fiecare cîte o șatră și au început a trai Și er pintre oameni; unul lucri, fuse şi linguri, altul coveți, mai altul căldări, și aşă se. hrăntă şi er cum putea. "Întro Iearnă ninsese atita, cît mar nu se vedeă șatrele din omăt*); abră hornețele mar stă înafară, poate şi de aceea că eră calde și omătul se topiă de pe lîngă ele. Apor dădi încă un ser ca acelea cît crăpă lemnele nu alta, și ferele fugă de pin pădure pe la sate ca să se mal încăldească şi ele Și Să'ŞI găsească Şi cevă de mîncat. Into demineaţă, vrînd să reasă un Tigan din șatra sa afară, abia au putut deschide ușa, atât de trorenită eră. Cum au Yeșit așă, gol afară, “lau apucat un ger ca acela cît îi dîvdira Şi dinții în gură, și n'a putut remîneă mult: s'aă uitat numar odată peste șatra sa spre padure şi dă *) Pe unele locuri dic neaiă, sai zăpaaă în loc de omaăt,
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să între în lăuntru, dară 'Y-aui părut că vede cevă ghremuit lingă horneţ 
pe şatră. Se mar uită încă odată și vede acolo un Iepure sgriburit lîngă 
horneţ în omăt. Bucuriea lui! De "ar fi fost dăruit Dumnedeu nuşce bine, 

mar fi fost așă de volos ca acuma la vederea repurelui acestula. Repede 

sau băgat în borderă, ai chremat pe Tiganca şi pe copil lingă sine şi 

ai început a li şopti încetişor, că Dumnedeii "X-au trimes friptura ?n casă 

şi că nu trebue să îmble pe departe după dînsa. 
„Da cum așă, nerculiță hăr!“ îl întrebară cu toţii încetişor, ca cum 

sar fi fost temut de cevă. 
„la aşă!* li dise Tiganul; „afară lîngă horneţ pe şatră este un re- 

pure. Am să'l ucid şi am să vi direg o friptură cum n'aţi mar mîncat 

vox decînd sînteți; aveţi să vă lingeți și pe: bude!“ 

„Ba nu, nu! Max bine să'l prind vii şi să ne jucăm mar întîră 

cu dinsul!* strigară încetişor copiii. 

„Ba nierpe-a voastră, nici pe-a mea să nu fie!“ li dise Tiganul; „har 

să'] prindem ma! întîră șr-apoi, dupăce 'l-om prinde, nu 'l-om tără, ei 

"1-om duce la tîrg şi 'l-om vinde şi-om luă bani pe el; cu banii aceștia 

om cumpără o pweică; purcica a cresce mare şi s'apurceli şi-a face 

purcei; pureeil feştia or eresce mari și ear s'or purceli şr-or face pureci, 

ş-aceştia de-asemenea, şi tot aşă s'or pureeli şr-or face purcel și-om avă 

o turmă mare mare de porei, mai mare decît la orleare borerri mare! 

Atuncra și eri ori fi boterră şi 'mir-ori ține şi eii porearrii ca să'mi pască 

turmele de porci şi, cînd "mi-a trebui friptură, n'orii mar îmblă, ea acuma, cu 

traista pin sat, ci moră îmbrăcă în giubeă ca unii borerti și, colea fudul, 

olu deschide numar. ușa, Ya tocmai așă ca ami, şi de-aici din uşă ori 

strâgă şr-oni poronei numar: Măx poreariule hă:: măi porcariule hăi! Jan 

dă porci! în coace că 'mii dor de friptură !* 

Cînd au răcnit Tiganul din ușa şătrer, s'au spărieat repurele de pe 

bordeiu, au sărit ca fript de lîngă horneţ şi au tulit-o la fugă în pădure! 

Tiganul se mită la tepure şi dă găl prindă, da repurele.... nui! 

EI se băgă acum în pădure, atît de repede fugiă el de spaima Țiganului! 

Vădindu-se Ţiganul şi făr de friptură și făr' de borerie, aii dis 

numar. de-odată: „Aohd şi val de mine! - Da sciui co păţiră! la aşă! 

Nicrodată să nu dici hihi pînă nur sări!“ 

OD 

Pas' Burdele la surcele! 

Eră odată un bărbat şi o femele. Er avea o casă de copil, dară se 

fineă hăt Dinişor, pentrucă cu toţii eră harnici Și sîrguincioși; fiecare 

lueră, cît putea şi după cum se pricepe; de aceea şi Dnmnedei li dă 

de toate ca să albă de ajuns. “
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Pe lîngă hărniciea şi pricepuţiea lor, aveă însă cîteva CUsururI, nisee de- prinder! foarte rele. Nime dintre căseny n'ar fi suferit pre vreunul dintre dînşii ca să facă vrun lucru orreât de nevinovat, fără, să”] fi cârtit îndața- mare, dacă nw'! era pe plac. Şi-apor încă, cînd cârtă, sau mustră, taţa pe cinevă în casă, sau îl făceă luătorră de samă la una alta, numardecât trebură să se înfigă, și mama în vorba aceea, şi pe lîngă mamă apoi un copil, după acesta altul, şi tot așă pînăce eră cu toții în gura mare unul asupra altura ; nicto cîrteală, sau mustrare, nu trecea, fără, de o gălăgie întreagă în casă! Apoi unde's cârtele -multe, acolo se nasc şi porecle. De aceea aveă fiecare dintre căseni cîte o poreclă; ex mar nicrodată nu se chlemă pe numele său de boted, ci totdeauna pe porecla ce o căpă- taseră în casă. Er se deprinseseră cu aceste cîrtele și porecle aşă, de tare, cît nu le mar băgă în samă; le socoţiă tot asă de trebuință ca, şi orşice vorbă a, cătărilea:; numar atuncra, cînd vreun vecin bun, saii vreun cu- mătru îi făceă luători de samă la aceste deprinderi rele, își mar venră cite puțin în fire şișr propuneă ca să se lepede de ele; dară ce folos, că deprinderea din tinireţe vămâne şi “la, bătrâneţe; el nu se mar putea desbără de ele, orreât 'şl-ar fi propus!. | 
Dupăce-au crescut copii! mari, eată cai venit într? sărbătoare nisce peţitori la fata, cea max mare. Vădind tata pețitorii venind, aă chie- mat pe copil întro cămară deosebi şi l-au dis; „Ascultaţi copir! Astădi au sosit norocul la sora voastră cea mal mare; de aceea să căutați şi să vă purtaţi cum se cade şi să nu cumvă să vă certați şi să vă pore- cliți unul pe altul, ci să ascultați fiecare frumuşel, că de nu, apol a fugi norocul de la nor, şi-atuner a fi var de capul vostru !« Copii cu toţir I-au juruit că -sor purtă cât may bine ! Tata au venit apoi la pețitori şi s'au dat eu er în vorbă, ba despre una, ba despre alta, ra aşă pe cum î obicerul Ia, peţite. Mama s'au fost aşădat la vatră pe un seaun dinnăintea  foculux şi au început a găti la bucate pentru oaspeţi. Cînd dă ea să mar pută lemne pe foc, vede că nu's lemne în casă Şi strîgă pe băeaţi ca să aducă. Dar băeații, Ia cum îs băeații, mai bine li place să se urte în Sura oaspeţilor, decît să facă vreo trebuşoară, n'a sărit niciunul, ci cel mar mare ati strigat pe cel mal mic dicîndu' pe porecla lur: „Pas Burdele la surcele ju - „Ba meargă Rincul, că lur “ir rîndul!“ respunse Burdelea. „Ba meargă Sgîita, ca ex în nunta!“ dise acesta. „Ba meargă Gură-lată, că na fost nierodată !+ strigâ ea. Audind tata aceste îmbieturi şi, ca să curme mai departe pemehi- cul poreelelor, strîgâ cătră femelea sa: „Da ce tacr acolo, tu Cap-laiă, de Du Ia! mar Xuti un b& să dar?!
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„Da tan taci tu, Papă-lapte, că toate's a' tale fapte!“ îl răspunse 

temeiea. 

Vedînd peţitorii cum merg trebile aice în casă, n'ait mal rămas 

mult, ci 'gi-aii luat catrafusele şi s'au cam mar dus. 
De aici înnăinte nu l-ai mai venit peţitori în casă, că li se du- 

sese vestea şi povestea în toate părțile că's oameni hărțăgoși și cu de- 

prinderi rele! - 
DD 

Consciinţa reă te bagă 'n belea. 

Cine-aui dis ca vara împrăseiă pe oameni şi Yearna îi aduuă, n'au 

dis rău, că toemal aşă se întîmplă. Vara oamenir nu mai stai pe-casă; 

se împrăsciă în toate părţile; unit se duce cu oile la stînă, alţii cu vitele 
la munte; uni! se apucă de lueratul cîmpuluy, alţii merg cine scie pe 

unde la cosit; mai unii pleacă în cărăuşie; așă încât, vara, mai că rămîn 

casele goale, numai cu femeile şi copiii! learna însă e altfelru. Acuma 
toți oamenir se strîng pe a casă și n'aă alta de lucru decît suflă 'n vatră, 

se joacă. cu copiii şi grijese de vituțe cei ce le aii. 
learna dară sînt oamenii pe-a casă. lilele sînt scurte, ear' nopţile 

lungi. liăa nici nu scie cum trece. Abiă al dat nutreţ la vite, abiă le-ar 

adăpat şi al rînit sub dînsele; abiă ar dat de vro doauă trer or cu 

îmblăciul în arie şi,: cînd cauţi, eată căi noaptea şi s'au închieleat cu 

tot lucrul diler. Noaptea e de dormit. Dară poți să dormi atîta? Nu” 

cu putință! De la un timp te ssaturi şi de somn şi. orrcît de dulce ar 

fi el cînd lueri, dar cînd şedi degeba, "ţi lehâmete şi de dînsul! Cînd 

nu poți dormi. te Iar pe cugete, şi-apoi cine mal scie unde te trezescl 

cu ele, că un cuget nasce pe altul și tot aşă merge "m nesfirșit! | 

Într'o rearnă, cînd nopțile eră mal lungi şi cînd oameni! gătiseră, | 

de îmblătit şi de cărat lemne din pădure, ca să mar treacă din noapte, 

au venit un vecin la altul, Ia așă de vorbă. , Vorbind ei într'o sară 

una, în altă sară alta, ba despre trebile caser, ba despre vite, ba 

- despre copil, ba despre cela și cela din sat, de la un timp au isprăvit 

cu astfeliă de vorbe. Ce să mai înceapă acuma de vorbit? S'au dat 

şi la fleacur.  ȘI-apor fleacurile sînt tare spornice! Nici n'al căgetă cîte 

mal iscodesc oamenii cînd se iai aşă la vorbă în vînt! Așă într'o sară 

au dis un vecin cătră celalalt: „Scir tu ce mi-aă venit mie în gînd e 

„Oră sei dacă "mii spune!“ îi răspunse celalalt. 

„EX! apor ascultă!“ în dise el mar departe; „ia hai la. cutare om, 

că el are bor buni şi graşi şi -om fură unul; 'l-om fără și ne-om îm- 

părți eu carnea lui şi-apor om trăi bine. Te nvoYesci 2“
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„Da cum nu m'aş învoi eu să mănîne de-a gata, dar” sciă cum n-a merge?“ | | 
„Să v'aibr grijă! Hay numar cu mine ŞI-apol să'ți ţi gura !* 
E! vecinii Sai învoit ea să fure un boi! Întrun timp de noapte, pe cînd toţi dormră somnul cel max dulce. ex Sai dus la omul acela și Wau furat din părechie boul cel mar gras. Ca să nu “i se cunoască a doaua Qi urma, încotrd "l-ai dus, ai încălțat pe bot în tălpălăgi *), Și au venit cu el a casă. Aice "l-au tăteat, "l-au jupit frumuşel, dar” cînd să împartă carnea, nau împărțit-o frăţesce, adecă drept în doauă, cît unura atit și celuralalt, ci cel ce dăduse sfatul: la furat 'şi-aă oprit pentru sine camea cea mal grasă şi mai frumoasă, ear” celuralalt Y-aă dat mat mult „eXolane, spîrcurr şi macră. Vecinul nu mar puteă merge şi duce carnea a casă, pentrucă oamenit începuseră acuma a îmblă pe uliți unit într'o treabă, alții în altele. EI fi dară nevoit ca să se ascundă cu carnea sa în podul casei vecinului săs. | Cînd au răsărit soarele, au Yeșit și omul casei pe-atară ca să mal vadă de una de alta. Fiind el în poarta ogrădii. numai ce vede pe omul cu paguba că trece pe lîngă dînsul scîrbit și supărat cît nu se poate mai tare. Cum "l-ai zărit, "l-ai Și săgetat nuşce pin inimă, dară, făcîu- duși fire, "ai dat bună demineaţa şi "l-au întrebat: „Da de ce escr aşă de scîrbit, bădișorule, şi încotrâ așă de demineață? "Nu cumvă al vreo pagubă 2% 

„Da de unde scir tu că am vreo pagubă 24 îi dise păgubaşul ; „nu cumvă scil cevă despre aceasta ?4 
„Da de unde să sciu? Ja așă te-am întrebat şi eu, “pentrucă te-am vădut atît de măhnit !% 
„Hei! an taci, nu max vorbi gugoașe! 'Tu trebuxe să seir cevă despre paguba mea! 'Tu eser chtar acela care "mi-ar furat astă noapte „boul din ocol și tu ax sa "mil Și plăteser! Ea de-acuma de tine am să mă ţin!“ 
Audind bietul om vorbele păgubaşului, au prins a schimbă feţe, dară tot se îmbărbătâ şi 'I dise cu nevinovăție: „Ce? eu să'ţi plătesc boul? Ce boi? Her, bădişorule, nu te legă de mine ca orbul de gard, că nu! Yeși bine la capăt! Boul dumitale. dacă ay pagubă de un boi, nu ţi "lor plăti eu, ci doară cel de sus 

  

*) Tălpălagă, tălpălăgi sînt nisce opinci, în forma testor ordinare, sai și cu patru gurguie, cu cari încălță furii vitele furate, punîndu-le pe picioarele lor cu gugruiul îndărăpt, sati în laturi Aceasta o făceă ei de aceea, ca urmăritorii Să nu cunoască urma vitei şi să socoată că e vreun om venit din partea aceea încotro Saii dus vita. Acest mijloc îl întrebuință oamenii spre a'și scăpă vitele si atuncia cînd năvăță 'Tătarii în țară, sai cînd vreun Domn hăpsîn voiă să iaie de la oameni vite cu de-a sila.
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„Ba 'Lîr plăti tu, măr mișele!“ strîgâ cel cu carnea din pod, ca- 

rele credeă că dă lui vina, „că tu m'al îndemnat la furătură și pen- 
trucă tot tu al luat şi partea cea mar mare şi ma! grasă de carne, ear! 

mie "mi-a! dat numai nisce macră și clolane!“ 
Cugetul cel răi au făcut pe bietul fur să se dee de gol! 
Bietul păgubaş W%-aă prins pe-amîndol şi "I-au dat în mîna judicății 

Ex au trebuit să'şi răsplătească chibzuirile rele din nopţile lungi atît cu 

bani cătră păgubaş cît şi cu închisoarea, ! 

DD 

-  "Tălhariul cel vestit. 

Eră odaiă un om sărac, sărac, şi aveă o casă de copii şi, cât lucră, 

el di şi noapte, tot nu'și puteă hrăni copiii și pe dînsul: Deci, vădîndu-se 

înt'o nevole aşă de mare, ai socotit să învețe tălhăriea, că poate "-a 

merge cu aceasta mai bine. Dară cum să înceapă el aceasta. Nu după 

mnltă cugetare au luat un suman şi "l-ai pus pe-o rădăcină de copacrii, 

şi tot îl fură aşă ca să nuwl vadă nime. Însă un borertă, trecînd pe drum, 

l-au vădut ce tot face el -acolo, şi "l-ai întrebat: „Da ce diregi tu 

mai acolo 2“ 

„ME învăţ a fură“, r&spunse el. 

„EX! și cum îți merge cu învățătura? Seir acuma cevâ?“ 

„La tot pricep şi ei câte oleacă!“ 
„Apol dacă sciă fură, Ia să'mY fun ta plugurile acelea ceară Ia 

acolo pe deal; că, de "mi ler fură, '-oti dă o mînă de galbinr!“ 

„Tare bine, cucoane!“ răspunse omul, și au luat și aă cumpărat 

un sac de mere şi au mers cu el pînă m vale sub deal, şi au lăsat 

aice sacul jos și, luîndu'şi vro doaii& mere din tr'însul, ai apucat-o cătră 

plugari la deal. Eră o di foarte frumoasă, tocmai pe la amteaqădi cînd 

pălesce soarele mar tare și te frige. Plugarii nu aveă apă cu sine. Deci, 

cum numai aă vădut pe om mîneînd mere, "l-ai rugat ca să li dee, sait 

să li vîndă şi lor ca să'şi stîngă setea cu dînsele. El l-au «dis: „Mergeţi 

Ya acolo ?n vale. că un sac plin de mere, și vi luaţi cît vi trebue“. 

Ex atunera ai alergat droare cu toţii la mere. EI însă ai apucat 

plugurile pe dinapoi şi le-au mînat toate a casă. Cînd au venit oameni! 

pe deal n'ai mai aflat plugurile acolo. Pălhastol au trimes plugurile la 

borenu ca să dee juruita, Boreriul însă "l-ai chremat la dînsul şi Y-aii 

dis: „Eu "țr-orii max dă încă un pumn de galbini, numa! de "mir fură tu 

calul din grajd!“
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„Bine!“ r&spunse el, »țl-otu fură şi calul !« 
__ Boterlul au luat şi au pus strajă la ușa grajdrulur şi pe un hargat călare pe cal, ear pe altul să] țiră de coadă, ear pe-al treile să'] ţiră de căpăstru. Dar omul 'ŞI-aă cumpărat nisce răchiu foarte tare şi, cînd au însărat, au băgat răchiul pe fereastă în grajdră şi "l-au lăsat în Yesle. Noaptea l-au mirosit păditorilor a răchiă ŞI, căutînd, "l-au aflat în xesle Şi S'au dat la băut cu toții. Răchiul însă eră dires cum mal bine şi ex s'ai îmbătat cuc şi pe urmă au şi adormit. Omul acela s'au fost grijit de mal înăinte cu un melițoru și, cînd au vădut că horăese străjerii, au întrat pe "ncetul în grajdră, au luat ealul şi au pus acel meliţori în locul lur şi pe călăreț pe dînsul, şi celula ce'] țineă de coadă, %-au dat acuma un fulor în mînă, ear” celura ce'l țineă de căpăstru, alt futor şi, lăsîndu'r aşă ca morți, au mers cu calul a câsă. 
A doaua di au venit boreriul în grajdri să vadă calul, şi'r află pe acera, unul călare pe meliţoră și pe celalalți dor ţinînd fuyoarele celea în mînă. şi toți dormind.  Atuncra l-au tras boreriul cîte-un bicra. Er au trezit, dară, fiind încă ameţiți, au socotit că au venit tălhariul să ture. calul, şi au început a strigă şi a ține mai strîns în mînă. Dar” cînd caută, ma! bine, ved că ai în mîni numa! nisce fuloare, şi că unul îi călare pe. meliţoră ! 

| . Boreriul s'au mirat foarte de vieleșugul omului aceluia, cum de Tau putut el înşălă așă de tare, 
| "Curînd după aceasta au sosit şi tălhariul la borerră cu calul şi "I-au primit juruita. 

- După aceea '%-au dis borerrul : „Audi, bade! dacă eser tu un tăl- hartu asă de mare, ran să'mr furt. și o pătrare de sâcară de la arie.“ EI “ai r&spuns: „Bine !% 
ea Bolenul au pus acum «peste noapte o mulţime de păditorr pimpre- jurul şuri, toți cu pusci în mînă şi cu poronea ca, cum "lor vedă că vine, să” şi dee foc. 

Omul însă au mers la un Ovreu şi "-au dis: „Eă am cumpărat de la cutare borerru 0 pătrare de săcară și “1.0 dăruese ție, dacă” luă-o în astă sară! Ea" pusă în cutare loc în șura borerăulur.“ Ovreul s'au prins bucuros de darul acesta și, cînd au mers la şura boreriului, ?l-aă şi îm- pușcat păditorir, cugetînd că” tălhartul de om și, după aceea sai dus cu toţii la culcat, 
, Acuma au venit și tălhariul şi au luat și aceă pătrare de săcară. Cînd au venit a doaua di cu acea pătiare de săcară la borerră, "l-au băgat numar în boale, pentrucă îl ținea de împuşcat, Și “l-au întrebat: „Da cum îi măr? Purat'ay săcara ?* 

„Âm furat-o, cucoane !& răspunse el.
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ȘI cînd ai căutat boreriul pe cine au împuşeat păditoriy astă noapte, 
au aflat că pe un Ovreă. 

Minunîndu-se boreriul de iscusinţa tălharrului nostru, "I-ai mai dis: 

„Ascultă-mă! Încă una! Dacă "mi fură tu și punga cu galbini de sub 
căpătiri. apoi sciu căi fi bun tălharru!“ 

El s'au .prins şi de aceasta. 

Sara ai pus boleriul în cămara unde dorită, la fiecare fereastă 

cîte dor păditori. ear' la una s'ai aşădat chiar el însu'și. Tălharrul însă, 
ai mers în țînterim şi ai desgropat un mort decurînd îngropat şi au 

venit noaptea, cu dînsul la fereastă şi "l-au vîrit cu capul într'însa.. Bo- 

Yenul atuncia îl face hărști capul cu sabiea şi s'aii bucurat foarte că, în 

astă noapte, n'a scăpat tilhanul vii şi au dis și celoralalți păditori ca 

să, se culce, pentrucă el au omorît pe tălharri. 
Dupăce-aă adormit eu toții, au întrat încetişor omul pe fereastă 

în cămară şi ai șters boteriului punga cu galbini de sub căpătilă şi s'au 

cam mal dus cu dînsa. Cînd au vădut boreriul a doaua di pe cine ai 
tăreat și că tălhariul tot asi furat banii, waă sciut ce să facă de ciudă 

şi au chremat pe tălharră la sine. Cînd au venit el, ai dis borermul: 

„Măy tălbare! Văd că te cam pricepi pe furate! Dar încă mal una! 
De "mi fură şi pe cucoana mea de lîngă mine, apoi ţi-orii dă o pătrare 

de galbinr!“. 
„M& prind și de aceasta, cucoane !“ îi r&spunse tălhariul. 

Boientul earăş au pus păditori peste tot locul și sîngur s'au culcat 

lîngă soţiea sa. Tălhariul însă s'au dus în pădure și ai tăreat un butuc 

după stătura cueoanei boieriuluy, şi după aceea au mers cu dînsul la 

draci şi I-ai dis: „Cur trebue o femele, să meargă la cutare boieri și 

s'o Iale, dară să pură în locul er pe acest butuc.“ 

Dracii se pricep la toate ma! bine decît oricine și de aceea au 

fost cu toţii gata îndată şi, mergînd la borerra, "I-au furat murerea noaptea, 

fără să fi sîmţit el măcar cât de puţin, şi "I-ai pus butucul acela în locul er. 

A doaua, di au venit tălhanul şi au dis borerrului casă'x dee pătra-: 

rea de galbinr. Dax” borerrul "rau dis: „Da cum, "mira! furat femerea,?“ 

„Furat!“ răspunse el. 

Atuneiai dise boreriul: „Cu astă dată minți ! No vedi Ya acolo pe 

pat încă dormind?  Socoţi că mem înşălă? Doară am dormit eu toată 

noaptea lîngă dînsa!* 

Ear tălhariul "-au dis: „an -mergi, cucoane, şi caută de vedi, cine 

doarme acolo pe pat!“ 

Cînd ai deseoperit borertul patul şi au vădut butucul acela, aă în- 

cremenit numai și nau sciut ce să mai (lică și "l-ai întrebat că unde 

"i" acuma cucoana ? 
17
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El W%-ai r&spuns: „Pe mîna dracilor.* 
“Audind boieriul aceasta, s'au îngrozit foarte Şi "I-au dis: „Te rog, 

adumi-o acuma îndărăpt, că “f-oru mar dă o pătrare de galbinr.” 
Au cam clătinat omul din eap oleacă, da” tot „Sau prins și de 

aceasta şi au mers în Yead Ja draci. Cum au sosit aici, îndată "l-au și 
întrebat că la ce-ai venit, pentrucă socotiă că poate vre să, li mai dee 
încă vreun suflet de om. Dar el l-au răspuns, că ai venit să! dee 
cucoana boremuluri! Ex însă w'au vrut să "%-0 dee, dicînd, că degeaba 
nu se poate. Tălhariul au început să” amăgească ba cu una, ba cu alta; 
da” er tot nu s'au înduplecat ca să "1-0 dee, pînăce n'au dis marmarele 
lor: „Ascultaţi! De va duce el un cal împrejurul raduluy max degrabă 
decît unul din vor, apor să "1-0 daţi!“ | 

Atunci au înşfăcat cel mar tare dintr'înşi! un cal în spate și ai 
“rupt-o la fugă; tălhariul însă mau luat pe cal în spate ci s'au încălicat 
pe el și aşă au încunjurat mar rute Yadul. Vădîndu-se draci! întrecuţi, 
au fost nevoiți să'! dee cucoana borerrului, pe care “I-au și dus-o tălhariul 
înapol și "și-au căpătat juruita. 

Înti”o di au mers boreriul la primblare în pădure.  Primblîndu-se 
așă o bucată de vreme şim colo şi'n coace, şaă prea afundat în pădure 
şi au rătăcit. Cînd dă să vită a casă, nu nimeresce calea. 

Ai îmblat tot orbecînd prin pădure pînăce-au fost însărat acuma, 
„Şi tot nu dă de drumul cel adevărat. Dară eată că au venit un om la 
dînsul şi "W-au dis: „Bolertule! eu te-ora scoate din pădure, dacă "mi! 
dă ce'I află mar drag a casă!“ a 

Boteriul, în nevorea și în spaima sa, n'a mai cugetat ce poate să 
fie a casă, şi "Tau făgăduit cu jurămînt că "1-a dă, numar să'l scoată. 

Acest om eră dracul. Cum “l-ai adus pe holeră -la curtea, lui, ai aflat că borerița născuse un copil. unicul odor care'l aveă er pe lumea 
aceasta, că pînă atunci nu avuseseră copil. Acuma ai cerut dracul să! 
dee copilul după juruită. Dară borerrul au început a se tîngui şi a se 

“rugă să'l Yerte, că "-a dă şi toată avuţiea, numay pe copil să "il lege! 
Dracul însă nu s'au învoit nicidecum, și borerrul au trebuit să" dee odorul 3 
său cel mai scump. Diavolul s'au cam ma! dus cu dînsul în treaba sa. 

Borerrul, supărat, nu'şr află acuma loc de scîrbă!  Aceasta'] mîncă pe dinsul că n'aveă pe cine altul care să'Y fie moștean. Cugetînd aşi în tristețele sale, eată că "Și-au adus a minte de tălhariul cel vestit Și au poroncit ca să'l chreme la dînsul, Dupăce-aii venit, . X-aă spus borertul 
pătăraniea sa şi "-au juruit doaniă pătrări de galbini, numar de 1-a scăpă, copilul din mîna dracului. 

Tălharul s'aă prins bucuros şi de aceasta şi au întrebat apoi pe borerră, our de are el multe or? |
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„Am einer sute.“ răspunse borerul. 
„Bine!“ dise tălharul; „să spur numa! crobanilor să despărțească 

miei de or și apoi să vită cu dînsele pe 'ncetia ?n cutare loc la vale!“ 
Boreriul au dat poroncă elobanilor ca să facă așă. Ear' tălhariul 

'Șr-au luat nisce cure şi-un: crocan şi sai dus la borta, dracilor şi au în- 
ceput acolo, de-asupra, a bontăni şi a bate cure. Audind draci! vuretul 
acesta, aii trimes pe unul afară să vadă ce este? Acesta au aflat pe 
tălhariă meşterind aculo şi 'l-aă întrebat, ce face? El Mau răspuns că 
vră să facă o mănăstire! 

„Da la ce? 

„Da Ia pentru călugării acela ce vin pe coastă ia acolo la vale!“ 

Uirtîndu-se dracul întracolo, ai vădut mulţimea cea de or negre şi 

Sai îngrozit şi au alergat îndată la marmarele lor și M-au spus: „Afară 

e un meşter, care lueră la o mănăstire, toemal pe trecătoarea noastră şi 

lucră merei din răsputeri ca să fie gata. că 'mr-au arătat că o mulțime 
de călugări vin încoace ca să se aşede aici!“ 

Dracilor li sau cam băgat frica n oase și au trimes pe > altul la, 

dînsul să'I spură că "-or dă un coreţ de galbiny, numai dacă n'a face 
el mănăstirea acolo pe trecătoarea lor. Acesta. "X-a împărtășit voinţa dra- 

cilor, dară tălbariul M-au dis: „Dacă 'miţi dă copilul cutărui borerti, 
apoi m'ori lăsă de a face aice mănăstire!“ 

Dracul s'aă dus repede la marmerele lor şi "-aă împărtăşit dorința, 
tălhamrului. Marmarele dracilor însă au luat în grabă un pură de drae şi 

"i Mau dat ca să "il ducă în locul copilului, cugetind că, de nu "l-a 
cunoasce tălhariul şi de “l-a luă pe acesta, pulul de drac va fugi pe urmă, 

de la borenră, şi er or scăpă de mănăstire şi or fi şi cu copilul. Dară 

tălhartul cum numal l-ai vădut, "Lai şi cunoscut că nu'r acesta copilul 

boreriului, şi W-au trîntit odată cu ciocanul între ochi cât I-au sărit ochii, 

dicîndwli: „Aşă! vor vreţi să mă înşălați pre mine ? Pier dinnăintea mea, 

şi daţimy pace ca să'mi gătesc mănăstirea, că eată "mi se apropiă călu- 

găril, şi ea încă nu 'mi'1 gata!“ 

Vădînd dracii că nu șagă, au poroneit să'r scoată Iuţe copilul bo- 

Yertului ca să încetede de făcut mănăstirea. Cum au primit iălhariul co- 

pilul la. mînă, au lăsat toate și ai şters'o cu copilul la boieri a casă. 

Draci! s'au sfătuit, cum să lese er copilul, că abiă "lau fost 

cîştigat şi acuma să! şi dee îndărăpt, şi ax trimes maimarele dracilor 

pe dracul cel ce fugiă mal tare ca să ajungă pe tălharu și să " spută, 

că numar atunela "1-a lăsă copilul, dacă ?]-a întrece în fugă; '.de nu 

"l-a întrece, apoi are săi iale copilul îndărăpt! , 

Cât clipesei au şi ajuns dracul pe tălhariu și "I-au dis să se rare 

amîndolr la fugă, și care a fugi mai tare, aceluia să fie copilul. , 

17%
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Dar tălhariul r-aă r&spuns: „Măr drace! da tu cu mine vrel să te întreci în fugă? Hm! tu nu poți să țir nici cu frate-mreu cel de țiță, da 
nu tocmai cu mine!“ . : 

Dracul mînios pentru fala lui, "I-a dis: „Da ran să'țI văd ei pe 
frate-tău !« | 

Tălhariul “1-aă r&spuns: „Mergi numar fa acolo sub huerul acela şi strigă: tohaha! tiohaha! că el “ţi-a sări îndată înnăinte, Şi-apol să te 
vâd, ori de /1-îx întrece, măcareă'r numar de țiță ! 

Dracul s'au dus pînă lîngă huciul acela și aa strigat: . 'Tiohaha! 
tiohaha !“  Atuncia. au Yeșit un repure spărieat şi aă rupt-o la fugă, cit abiăl zăriar. şi tot făcînd sovăituri. - Dracul să ia după dînsul, şi au alergat, ai alergat, pînăce s'au ostenit bine, şi tot nu "l-ai putut prinde. După aceea s'au întors la marmarele lor Şi "au spus că el nu”! în stare să] prindă, că fuge ca fulgerul de rute. EI nicr n'au pomenit de- cătră dînsul că s'au întrecut numar cu fratele lur cel de țiţă, pentrucă atuner "l-ar fi rîs toţi dracii. | 

Ce să facă căpitanul dracilor acuma, pentrucă copilul tot nu vrea să lese prerdut? Asi max cercat un mijloc. Au trimes acuma pe cel mai tare dintre toţi dracii ca să se lupte cu tălharul și, de-a învinge, să'I Yale copilul! Îndată au ajuns dracul pe tălhanră şi X-a (is: . Ascultă? Dacă vrei să nuwţ Yaă copilul. har cu mine la luptă! De me” învinge, copilul a fi al tău, ear de te-orti învinge eii, copilul a fi al rea!“ 
Tălharul %-aa răspuns ridînd: „Ce? un pipirie ca tine vre să se lupte cu mine? Ha! ha! ha! Măr drace! du-te mar întâră şi te încearcă la luptă cu moşu-mretă care ace lă acolo în vizuniea aceea. Și care abră se cară de bătrîn, şi numai dacă "L-îx învinge tu pe dînsul, apoi să vil și, să te încerci Ja luptă şi cu un vornic ca mine !“. 
Seiindwşr dracul puterea şi sîmțindu-se batjocurit de cuvintele tăl- hariului, "l-au întrebat mînios: „Da cum să încep ei cu dînsul 24 
„Dă numai o palmă“, în dise tălharrul, „Șl-apol îI vede 1 
Dracul s'au dus la vizuniea aceca şi aă aflat acolo un urs dormind 

Și, ținîndul de moşul tălharrului, -au ars 0 palmă bună!  Atuner ursul 
unde nu 'mi se rădică înfurieat şi cînd "mi "l-au apucat pe drac cu la- bele sale, ai fost să'l scoată dii vieață, şi numai lăsîndu'și pielea de pe spate în labele. ursului, au scăpat dracul de dînsul. Tipînd şi văretîndu-se 
au sosit dracul la marmarele lor şi au spus, că nu de făcut nimică cu omul acela, că are o: putere nespusă de mare. Şi acest drac mau spus nimică cu cine sati luptat, pentrucă, sc temeă să nu] vidă cu toţii şi să nu dică că nu! el cel may tare dintre dînșiy. | Maimarele dracilor mau voit să se lase de copilul borerrului, că tare păreă r&i după dînsul. El au dis cătră draci: „Încă vreu să may cere ub
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mijloc şi, de nu 'mr-oră scoate nic cu acesta copilul, apoi să vede că 

mu "l-ori mat căpâtă, de m'aş încercă eii măcar ori şi cum!“ Apo au 

strigat pe dracul cel ce şuleră mar tare și /l-aă trimes ca să se întreacă | 

cu tălhariul în şurerat, şi eare va fi învingătorră, aceluia să râmîră copilul! 
Dracul s'au pornit îndatamare şi ai ajuns pe tălhartri cu copilul - 

încă pe drum şi "I-au dis: „Ascultă-mă! Sînt trimes ca să te chrem la 

gurerat pe întrecute cu mine! Și de me”! învinge, eu săți las copilul, 

ear de te-oră învinge, să Țți'l iau!“ 
Ce să facă acuma tălhariul? De doaiă orr au scăpat ami cum a 

scăpat, dară acuma a tea oară? Acuma nu mal eră cine să șulere 

pentru dînsul. Dar” s'aă îmbărbătat şi s'au prins şi de aceasta. 
Cînd aă şurerat dracul odată, văile ai r&sunat, munții sai cutre- 

murat și frunda de pe copaci jos au picat! | 

Vădind tălharrul aceasta, -s'ai îngrozit numai, dară tot nu ȘI aă 

pierdut bărbăţiea, şi ai dis dracului: „rm! da ce șulerat îl acesta ? Eni 

cînd oră şuleră. au să'ți plesnească şi ochil de cutremur! Deci. dacă! 

voresci binele, măr drăcuşoare! apoi leagă'ţi ochii, căci altmintrelea în 

rămînă fără de er!“ 

Dracul, cunoscînd pătăraniea celoralalți, sai cam pus pe cugete şi 

au început a dice în sine: „Her! cine ma! scie? Poate să fie și aşă 

cum spune el! Deci, de-o întîmplare, n'a strică, dacă 'r-oră urmă sfatul !* 

Şi aşă s'au apucat de "și-au legat strîns ochit. 

Atunela au înhăţat tălhariul un diuc şi cînd "l-au plesnit peste ochi, 

“1 aa dus numar vederile scăpărînd Dracul au început a ţipă și la 

fugă, de se cutremură pămîntul! Tălhariul atuncia aă strîgat numai după 

dinsul: „Vedr, măr drace! Nu 'țr-am spus eu să nu te prindi tu cu mine 

la şulerat!  Așă'ţi trebue, dacă n'ai vrut să mă asculți şi să nu te pt 

cu mine!“ | i | 

Acuma s'au astîmpărat dracii și omul ati venit cu copilul la curtea 

borerrului. Ce Bucurie au fost aice, cînd au văgut boreriul pe unicul săi 

fiu scos din mîna dracilor! Jocuri şi mese întinse nu mal votă să încetede ! 

Pe urmă, dupăce sai mai domolit bucuriea aceasta, au căpătat 

şi tălhariul cele doauă pătrări de galbini și de-acum înnăinte aă avut și el 

de unde trăi şi de unde să'şi hrănească şi să'și şi îndestrede copiii! Eav” eu 

M'am suit pe o prăjină 
Si Wam Spus chiar o minelună ! 

ŞI am încălicat pe-o șeă 
Şi vam spus'o toat” aşă! 

Plătiţi'ml-o ! 
„Să "r-o plătească Dumnedeii 
Din prea mare darul său“ 

x
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Tălhariul Și Frîntul. 
Exă odată un tălhartă şi un Frînt*). EX îmblă pin lume, fiecare după treaba sa. 'Trecînd odată şi unul şi altul pintr'o pădure, s'au întăluit. amîndol la un loe şi au început a se ispiti unul pe altul, ce felu de lucruri poate fiecarele.  Frîntul aă făcut dintru copacru clobote ; eară tălhariul au furat un ou de subt o țarcă aşă încît nici n'a sîmţit ea. Vădînd er ce poate fiecarele, au dis unul cătră, altul, să fim amândoi de- acuma frați de cruce, că pentru nor sînt destule lucrurile câte le scim și ne-om pute hrăni bine în lume cu ele. 
Prindîndu-se er fărtați, s'au dus să fure cevă, fiindcă”! apăsă foarte nevoiea, și ai întrat într'o cefate.  Aice ai început a arsă Frintul felă de felră de nebunir, adecă îmblă pe mînr şi pe cap și cu picloarele stă în sus; se crăclă aşă, de tare că ajungea cu coşul pînă la pămînt; se lăsă pe spate cu capul pînă jos; se făcea ghiem; se dă, de-a roata, peste cap; învîrtiă talgere pe un vîrv de bă, le aruncă în sus şi le prindeă earăş cu vîrvul degetului; se sură pe o mulțime de scaune, puse unul peste altul, pînă de-asupra, acolo stă pe cap şi cu picioarele în sus şi după aceea, se cobosră așă pînă jos; se făceă broască şi săriă pe pă- mint. și cîte mar multe de acestea. . Vădînd acestea, cetăţenii, au lăsat şi casele și dughrenele deschise și ai alergat la dînsul numa! ca să pri- Vească nebuniile lui.  Aşă s'au fost strîns o mulțime de oameni împre- jurul lur şi înholbă ochir numai la diînsul. Acest prilej "l-au întrebuințat tălhariul foarte bine Şi, băgîndu-se într”o dughreană, au încărcat; la lucruri cît numa! ai putut duce şi, leșind afară, ani şters-o întro parte şi sau cam mal dus. Atuncra au încetat și Frîntul cu nebuniile sale ȘI-ai mers şi el după tălharru. După ce s'au cregut er sigur, ai împărțit lucrurile între sine şi au trăit aşă o bucată de vreme. 

Dupăce au mătrășit ei toate acestea, nu mai aveă cu ce să trăească ŞI au vrut să fure alta cevă, ca să aibă ce să mănînce. Pe atunera trătă, într'o cetate un boieri foarte. bogat, care w'aveă pe nimene altul la casa sa, decît numar pe un școleriă, carele şedea la dînsul. Acest bo- lerli aveă obicerul, ca totdeauna, cînd mergea la dormit, să'r pură şeo- leriul acela câte o poveste. Dară în noaptea trecută avi boterrul oaspeți şi Waă fost dormit nimică ; nici diua nu putuse ațipi pentrucă avea ba o. treabă, ba alta de făcut. şi așă de cu sară s'au fost culcat oaleacă pentrucă”l prea fură somnul, și ai adormit şi el şi şcolemul ea Morți, pînă cam. tărdiu noaptea. Acest prilej "l-ai pîndit tălbarrul şi Frintul. Dupăce-au 
_ *) Print îl numiă povestitoriul poate de aceea pentrucă îşi îndoiă corpul în toate părțile, ca cum ar fi fost frînt şi fără de ciolane. Frînt poate să însim- nede și Frînc, adecă Franţuz saă Italian, pentrucă pintre Romîni Fvîneii arătă mai utili comedii de acelea ca Frîntul nostru din povestea aceusta,
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întunecat, au rămas Frîntul afară la pîndă, ear tălhanul aă întrat în 

lăuntru și au prădat pe borerrii, cît nai rămas cu nimică. fără numal 

cu ce-ai avut pe lîngă sine. După aceea aă ieşit ajară şi au împărțit 

lucrurile cu Frîntul; numar un b&ţ de aur li mar rămăsese şi nu sciă, 

cum să împărțască. Atunci Frîntul W%-aui dis: „Stă, mă! fârtate! Vină 

la fereastă şi ascultă, că eu oră întrebă pe borerii sîngur, și al cuY a 

dice el să rămînă băţul, al aceluia va rămînă!“ 

„Foarte bine!“ răspunse tălharul. 
Frîntul sau luat şi-au întrat în curte de s'aii băgat în sobă tocmai 

unde: dormră: boreriul, şi au fosăit puţintel. La vuietul acesta s'ai trezit 

boieriul, socotind că s'au deșteptat şi şcoleriul şi, fiindcă”! cam trecuse 

somnul, aă strigat pe şcolenmui să spută o poveste, ca doară ar pute 

adormi earăş. Atuneia Frîntul, pentrucă școleriul dormiă dus, ai prins 

a% îngînă glasul şi a povesti boremului de un tălhariă și de: un Frînt, 

cum Sai întălnit er, şi ce-au făcut Frîntul şi tălharrul; cum ati prădat 

dughienile într'o cetatea cum ai venit după aceea și. la un borer bogat 

de "l-au prădat, și cum au împărțit er lucrurile. „Numai cu un băț de 

aur“, dise el, „nu sciă ce să facă, Yan spune dumrata, boreriule, oare că- 

rula din amândot se cuvinlă bâțul acela mar cu dreptate ?* 

Borenul nu cunosceă, că acela nu” şeolemul, că Frîntul î înghînă 

gratul eu o măestrie așă de mare că al fi jurat că grăesce şeoleitul ; pe Iîngă, 

aceea may eră încă şi noaptea și nu se vedeă, ori de treaz sau nu Şco- 

leriul, şi de aceea îl răspunse poremul: „Ei socot că b&țul s'ar cădă 

Frîntuluy, pentrucă el ai fost afară de padă, pînăce-ai prădat tălhariul 

pe boreriă!“ După aceea sau învîrtit boierul în pat şi au adormit. dară 

Frântul ai Yeşit din sobă afară şi au dis tălharulur : „Noă! ar audit al 

cu au dis boremul să rămînă bățul?* 

„Am audit!“ răspunse tăulbartul ; „să fie dară şi al tău! 

Acuma se zără de diuă şi îndată sau şi făcut diua, încit w'au 

putut Frîntul și tălharrul să meargă de aici. Ce.să facă ei acuma ? Chip- 

zuesc una, chipzuese alta; se mar uită întro parte şim alta, dar toate 

nu li prea venră la socoteală. Pe urmă zărese în ogradă o ladă foarte 

mare cu guran jos. „Hardem să ne ascundem sub eai, dise unul cătră 

altul, şi'm noaptea viitoare om fugi şi aşă om scăpă cu cite nr-au dat 

Dumnedeu!“ 

Dicînd. acestea, sau ascuns amîndor sub aceă ladă cu toate lucru- 

rile furate. 

Demineaţa s'au sculat boreriul şi 'srau pus numay mînile "n cap 

cînd s'au vădut prădat de toate. Acuma "i-au picat în minte şi povestea 

cea de astă noapte şi "Tau fost cruda ma! mare. audind de la şcoleriă, 

că n'au fost el acela care i-au spus-o. şi că el singur 'Șr-au împărţit
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încă lucrurile între furi. Ce se facă el acuma, cum să'şI. prindă tălharit şi cum să'şI găsească lucrurile 2. Au Ieșit afară cufundat în sînduri, și căută semnele pe unde au întrat oare furir la dînsul și, primblîndu-se aşă prin ogradă, s'au pus pe lada ceea, unde eră Frîntul și tălhariul, ca să se hodinească oleacă. Cum şedeă el aşă pe ladă. au zărit Frântul la păpucil borerulur o tăsmă foarte frumoasă de mătasă şi au șoptit cătră tălhariă: „lan vedr tu, ce tăsmă mândră are boreriul la păpucr! De ce nai furat'o și pe aceea? 
Atunci tălbartul %-aa răspuns : „Încă nu'w tărdiu! Eu "I-oru luă-o şi acuma!“ Și furişîndu-se cu mîna pe sub ladă, "-au şters-o și pe aceasta aşă de frumuşel, încît n'au sîmţit borerxul nimică. Cînd au dus borerrul în curte, au căutat la păpuei și, neaflînd tăsmaua la dînșii, Sau mirat unde s'o fi prerdut! Au cercat-o peste tot locul, dară înzădar, că eră acuma strinsă bine, şi n'aui mai găsit-o. 
Tălbariul şi Frântul au rămas sub lada aceea pinăce sau făcuţ bine noaptea şi Sau liniscit cu toții în curte, și după aceea au Ieșit amindoi şi sau cam mar dus cu lucrurile. A doaua di au venit ex îm- brăcați în harele borertulur într?o ospătărie şi trără acolo horeresce, Eată că au sosit acolo şi şcoleciul cel de la borerru şi, vădînd pe acer do oameni acolv, ai cunoscut hamele borerrulur şi au alergat îndată la curte de aă dat borerrulur de scire, că în cutare le şi în cutare ospătărie au vădut el dor oameni îmbrăcați cu harnele buăeriului,  Borertul, bucuriea lui că va dă peste prădători. au trimes îndatamare pe școlerni acolo ca să chleme pe acer dor oameni la dînsul, socotind, că acela %-or Spune de unde şi de la cine au cumpărat er harmele şi, printr'înşii, a pute ur- mări şi furir, . | 
Șeoleriul au ascultat poronca şi au chremat pe acer dor oameni la bolerri a casă. Dară er "L-au respuns: „Dacă vre borerrul să mergem la dîusul, apor să trimeată, căruța după nor, că nor n'om merge atîta luc pe jos!“ 
Scoleriul ai împărtăşit horerrulur dorința oamenilor.  Boterrul aa găsit dorința lor îndreptățită şi au poroncit de-au pus patru ca! la un „rădvan frumos şi au trimes după dînșii. Dupăce-aui sosit er la curtea boierului, îndată "rau pus: după masă şi sai dat la vorbă.  Dară de față mai eră și fratele borerlului, carele eră preut și venise la dînsul “Spre miagărare. Între altele, au țesut boleriul vorba, și despre hame şi dise pe urmă: „Eu, parcă cunosc hainele acestea de pe dumiavoastră 2 „Da cum să nu le cunoser“, respunse Frîntul şi tălharrul, „pentrucă au fost ale dumitale odată; dară acuma n'a să ni dici nimică, pentrucă dumiata sîngur ar aflat bună furătura aceasta şi singur nrar împărțit: toate lucrurile! Îţx aducr a minte atuncia în noaptea aceea cînd te-am întrebat și despre băţul cel de aur ?« 

'
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Boreriul n'a avut ce mar răspunde alta şi au discă aşă este. Dar 
preutul, fratele horerrulur, ai început atunci a ride şi a'și bate joc de 
borer, că au fost atît de nebun, că sîngur l-au împărțit harnele furate. 
Boxerrului în eră ma! mare cruda că/l rideă frate-său aşă de tare și'şi bătea 
joe de dînsul, şi dise cătră Frînt şi cătră tălharro, dupăce s'aii fost dus 
preutul a casă: „Sciţi voruna? Eni vi las toate voaui cîte "mi le-aţi furat, 

și atuncra îți fi furi cum se cade, dacă 'mi'ţi fură şi pe trate-mreă !* 

EX "rai răspuns căi bine şi se prind de aceasta și, reşind atară, 
s'au dus să'și arete iscusinţa. E 

Mergînd ei pe drum, au dis tălhariul cătră Frînt: „Tu du-te și 

prinde raci, ear ei m'oră duce la tîrg şr-oră fură lumini şi pîndă, și 
apol să ne întălnim în cutare loc amîndor!“ 

Dupăce au venit Frîntul cu raci! și tălhariul cu pîndă şi cu lumi- 

nile, au mers în biserica aceea unde liturgisră fratele boreriului. şi a 

aşădat în uşa altarruluy și prin biserică racir, punîndu-li câte-o lumină între 

foarfece. După aceea 'şr-auă făcut un sac larg şi lung, s'au îmbrăcat în veşminte 
albe şi unul sai aşedat cu acel sac în uşa altarului, ţinînilu'l cu gura 

căscâtă în spre partea oamenilor, ear” celalalt au alergat noaptea pînă 

la popa a casă şi ai strigat la fereastă: „Părinte! părinte! acuma ai 

sosit timpul ca să mergi la certi! Să te grijesei îndatamare şi să vil la 
biserică, că de-acolo ai să te ducă îngerii şi sufletele drepţilor înnăintea 
lui Dumnedeu, căruia "Y-ar slujit pînă acuma !% 

Spunîndu'r acestea, s'au întors în grabă earăş la biserică. Dară 
preutul. foarte bucuros şi voros că merge încă de vii în rară, s'au grijit 

frumuşel şi ai mers la biserică. Cînd ai întrat- în lăuntru şi au vădut 

atîta mulțime de raci prin biserică, tot cu lumini între foarfece, ai soco- 

tit că aceştia's sufletele drepţilor și îmblă aşă în rală, şi ai prins a se 

rugă şi a se închină în toate părţile pînăce-aii -ajuns la uşa cea mare a 

altarului, unde stă acer do! ca nisce îngeri ținînd sacul de gură, şi s'au 

băgat într'însul tot făcîndu'şi cruce. Atunera au legat Frîntul şi tălha- 

ilul sacul pe la gură bine și, înhăţîndu'l pe spate, au mers ca dînsul pe 
la borer de îi "l-ai arătat că 'și-aă împlinit juruita, şi după aceea s'au 

dus cu dînsul pe o cîmpie şi "l-ai aninat cu sac cu totul de un copacră 

lîngă drum, şr-apoi sau cam ma! dus în treabăși. 

Stînd preutul în sac, spîndurat de o eracă a copacrului acelura, se 

huțină în toate părţile şi cugetă în sine, că numai în legănări petrec 

drepţii în rari, dar oameni! carii treceă pe acolo, spăriindu-se de mamila 

Yeast” spîndurată, apucă, cîte o preatră de pe drum şi asvîrliă întrînsul. 
Sa întîmplat -că av. trecut pe-acolo şi hargatul popel, carele venră 

de la rnoară a casă şi carele nu sciă încă nimică că stăpînu-săui e în 

ratu acuma. Cînd au ajuns în dreptul copacruluy și ai zărit mătăbala
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aceea, aninată acolo. s'au spărieat şi el. şiaă apucat repede o botă Și au 
trintit cu ea, cît ai răsputut, în sac. Atuncr popa au răcnit așă, de tare, ca cum 
l-ar fi fost pus cinevă pe frigare. Audind hargatul țipătul acesta, au cunoscut 
îndată că acolo trebue să fie stăpînu-său, şi au alergat repede de au 
desprins sacul și, deslegîndu'l la gură. aa dat popei drumul. Cind au 
zărit preutul pe hargatul său lîngă sine, au început a/l cîrti şi a sări 
cu gura la dînsul dicîndu”y că de ce nu v-au dat pace, că pe diînsul îl 
luaseră nisee îngeri șil duceă la rată, și că numar de popas aă stătut aice pe copacrul acesta, că el X-au spărieat și au rămas acuma sîngur 
sîngurel. 

. Mîniea aceasta asupra hargatului nu țină însă mult, pentrucă popa se mîngălă cu aceea, că în noaptea viitoare ear or veni îngeri după dînsul 
ca săl ducă la rară, şi aşă, volos şi plin de bucurie au alergat, harţuna, la frate-său la borerul, ca săr spună cît de plăcut este el lui Dumnedeii, şi că la noapte au să vilă ear îngerii după dînsul ea săl ducă de viu în ralu: Cum ai ajuns la frate-său. îndată au şi început a'1 povesti cum ati venit noaptea la: dînsul dor îngeri îmbrăcaţi în veșminte albe şi stră- Jucite, cum "l-au poftit să meargă la biserică, ca de aici, împreună cu sufletele drepţilor, să se ducă de viu la vali; cum eră acuma pe drum și au fost mers o bucată; cum au fost poposit la un copacriă, şi că toc- mal atuncia, întoreîndu-se păcătosul său de hargat de la moară a casă și trecînd pe-acolo, au. spărieat îngerii, dară că cl are bună, nădejde că la noapte ear or veni după dînsul. 

Prate-său, boreriul, îl ascultă cu mare luare a minte şi se tot stlră ca se nu pufnească de rîs, dar, cînd acum la urmă, nu Sau mai putut ține şi aă început a rîde cu hohot şi a'1 spune că acel dor îmbrăcați în veşminte albe n'aă fost îngeri ci Frîntul şi cu tălharul acela, pre caut el "I-au pus în adins. ca să'l fure pe dinsul cu trup cu suflet cu tot, ca să nu mat albă pricină de al tot ride, "și-apoi *r-au dis: „la, aşă, vedi, mal rîde-mă şi acuma! Mie, dormind, *mi-au furaţ: harnele, ceea ce se poate întîmplă orlşicul, dară pe tine deştept și treaz te-au furat. ba, încă te-au și amăgit că te duc de viu lă raru! Care dintre nor dor îi cel may păcălit? Hm 24 
ă 

OC 

Cei trei tălhari. 
Exă odată trex tălhari. Er din copilărie se prinseseră fraţi de cruce şi toată vieața lor nu făceă alta decât lură și prădă, Li xeşise ami vestea în toate părţile și top se îngroziă numar auzind de numele lor. May că nu eră om bogut, sai neguţătorră mar vestit, carele să nu fi fost, călcat și prădat de dînşir.  Hoţind er ami cît aa hoţit, li se urise şi Woţiea
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de la un timp. Și aşă într'o di, fiind trustrer la un loc, au dis unul | 
dintr'înşir: „Fărtaţi! eată, cît am furat nor pînă acuma şi am prădat, si 
cîte morți de om am făcut și tot ne-au ferit Dumnedei de toate relele 
şi greutăţile ; n'am fost nici prinși, nici bătuţi, nici închişi în criminarră ! 

Aceasta" o minune de la Dumnegeu! Deer. eu v'aş sfătui ca să nu cer- 

căm răbdarea lu Dumnedei pînă în sfârşit, ci să ne lăsăm de tălhărit! 
-Dumnedeu ni-aă dat de toate, avem ce ni trebue, avem bani destui. 

odoară de prisos, o avuţie cât nu! mar scim sama; de-am fi numar sănătoși 
să le putem stăpîni pe toate! Decrdară să părăsim tălhăriea şi să ne gos- 

podărim, că avem de toate cîte nr-ar trebui la starea aceasta! Dară 

încă una, să nu ne gospodărim toți la un loc, ci, ca să nu mar avem 

prilej de a ne. prinde cîndva earăș la furăturm, tu să te duci la Cernăuţ*) 
şi te căsătoresei acolo, ear” tu la Suceavă şi eui ori rămîne aice!“ 

Acesti sfat plăci bine şi celoralalți dor. şi s'au învoit ca să se lese 

de tălhărie. Cînd la despărțire sai îmbrățișat, s'au sărutat frățesce şi, 

luîndu'şi diia bună unul de la altul, sai dus cares în partea sa. Aicra 

“l-au ales fiecarele cîte o soţie şi sai căsătorit. 'Trăind așă despărțiți 

timp mai îndelungat, M-au venit celui ce sai aşădat la Cernăuţ dor 
mare ca să se 'ntălnească cu fărtații săi de mai! năinte și să vadă cum 

may trăese şi cum să mulțămesc cu starea lor feast noaiă, şi ai purces 

la cel, ce s'au fost căsătorit la Suceavă că săl vadă. Dupăce-aui sosit la 

dînsul a casă, strigă afară: „Pe-a casă's oameni 2“ 
„Pea casă! Poftim may aproape!“ răspunse oarecine din lăuntru. 

EI Ya şi se bagă m lăuntru. Dară ce bucurie! Aice locură fărtatul 

său! Cum numa! s'au zărit, îndată sau îmbrățișat şi au început a se 

sărută.  Dupăce s'au întrebat de sănătate, de traru şi de multe altele, 

s'au așădat la-osp&ţ, ai mîncat, ai băut cum se cade și mar pe urmă sau 

culeat.  Demineaţa: se scoală şi se dau earăş la vorbe. Dupăce-au bo- 

drogănit multe, au dis unul din er: „Her, frate! De mult nu ne-am vădut 

noX cu soţul nostru, cu Petrea, — că așă”l chiemă pe cel al treile —; 

să mergem și pînă la dînsul ca să/l vedem ce mar face, ce mal drege 
şi cum mai trăesee şi el, că nu sciu nict n'am audit nimică despre dînsul! je 

„Bine diei, fărtate 1* răspunse celalalt; „haxde şi pînă la dinsul, că 

de mult în de atunera, decînd nu ne-am vădut!“ 

Vorbind ex așă, s'au poinit să meargă la Petrea. Dupăce-au sosit 

e în satul acela, ai întrebat de unul și de altul, că unde locuesce cutare 

om, cu numele Petrea? S'aă aflat unii de "au îndreptat la casă lur 

Petrea. Aice ai strigat: „A casă's oamenii ?% 

„Cam pe-a casă! Poftim în casă!“ li răspunse cinevă din lăuntru. 

  

*) Asă dise povestitoriul carele trăi în Horodaicul de jos, lingă Rădăuţ 

în Bucovina. 
,
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Îutrînd pe uşă în casă, au aruncat unul din ei ochir în pod și, zărind 0 slănină mîndră şi groasă aninată ?n pod. ai dis cătră celalalt: „Făr- tate! m& mănîncă barba! — „Lasă om rade-o!“ răspunse celalalt și, întrînd în casă, au dat: „Bună sara!« 
»Mulţămim dumilorvoastre !& [i r&spunse o fimele. 
„Da unde"! badea Petrea 24 | „Că dus în țarină. dară nu s'a zăbăvi mult şi-a veni şi el îndată, că s'au dus cam de multișor! Dară poftim, şedeți dumravoastră 1% 
„Foarte mulțămim!: îx diseră ci, şi se aşădară. 
Fimerea se dete pe lingă foc ca să gătească cina. Nu mult timp şi eată că sosi şi Petrea a casă. Cum numa! deschise ușa, dise îndată: „Her! bine-aţi venit. fărtaţir mxer!« Și alergând spre dînşir s'au îmbrățișat şi Saă sărutat.  Bucuriea lor eră nespusă. Dupăce s'au întrebat ex de una şi de alta şi cum au trăiţ pînă acuma, au leşit Petrea, în tindă și! face murerir sale cu ochiul ca să vită după dînsul afară. Ea Sau făcut că se duce după cevă şi leşi afară. Atunci Petrea o întrebâ: „Ascultă- me, draga mea! N'au vorbit oamenii Yegtia nimică, cînd au întrat pe ușă în casă ?: 
„Ba da! îr dise nevasta ; „unul ai spus: Mă mănîncă barba, ear celalalt "r-au răspuns: Las c'om rade-o ! 
pÂșă!“ dise Petrea; „el cugetă dară, cum văd că, să'mi fure slă- nina din pod! 'Trebue să ne pădim bine !* IE După aceea aă întrat eară în casă, au trimes după băutură, au gătit bucatele, au aşternut masa, au pus la masă. aă mîncat, au băut și Sai veselit ra cum se veselese nisce prietini cînd se “întălnese după o lungă despărţire. Cînd se sculară de la ospăț, li dise Petrea: „Fărtați! acum veniți de vă culeați aicr pe pat în fundul casei, că nor ne-om culcă și pe laiţă, sau jos!“ 

- „Da cum să ne culcăm hol pe pat! Doamne feresce să vi stricăm noi odihna dumilorvoastre, să vi facem atitea supărări! Cât pentru noi, a fi bine şi 1a aice în cotruță, sau Şi pe pămînt lîngă vatră, sau lîngă prag !* Dară Petrea n'aa voit nicrdecât să'! lase să se culce aluria, decît pe pat în fundul casei şi, vădînd că se dau îmbieați aşă de tare, l-au dis: „Fărtaţi! aice în casa mea sînt eu domn ma! mare ŞI VOI, ca oaspeți, trebue să faceţi ce voresc eu! Şi alţii, în casele voastre, trebue să facă aceea ce iţi poronci vor; că fiecare"! în casa sa cel mar mare şi cela- lalţi trebue să asculte de dînsul ; așă şi vol, la mine trebue să mă ascul- taţi pe mine! 
. Neavînd er încotră, s'au culeaţ unde l-au poroncit. Petrea însă au „stins lumina, au Yeşit pe nesimţite afară în tindă, s'au suit în pod șr-ai pogorit slănina jos şi-au pus-o în mijlocul caser pe pămînt şi Sau culeat. pe ea aice împreună cu soțiea sa. 
Si
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Oaspeţii lui Petrea se cam pricepură ce făcu el şi de aceea dise. 

unul din că cătră celalalt: „Nici mar ba!“ 

„Ba cam da! Tot .om păpă-o!* în șopti fărtate-său 
Cînd după o bucată de noapte, se scoală unul de pe pat şi merge 

atară ; şi fiind acuma cam cătră toamnă, eră păpuşoil cam copi în livadă. 
El aa luat și aă deschis o plasă de gard şi au dat drumul la vite din 
ocol în păpuşoră şi, întrînd earăș în casă, au strigat pe Petrea: „Petre! 
Petre! dormi ?“ 

„Da ce este 2% respunse el. 

„Poate af vite stricătoare, că livada ta cu păpuşoră e plină de 
nisce haramuni !4 

Cum au audit Petrea acestea, îndată ghionti pe femerea sa: „Măr 
mulere! măr mulere! Ian scoală, că toate vitele's în păpuşoru!“ 

Ex Yes amîndor afară să scoată vitele; dară oaspeţii de pe pat se 

scoală şi înhaţă slănina şi o tulese la fugă cătră pădure, unde se află un 

bordexa de r&paos, rămas încă din vremea tălhăriilor lor și îndăstrat cu 
toate acareturile cîte numar trebuiă la o gospodărie cît de mare, fiindcă 

n'a avut cine să'l fi stricat, că peatunera nu eră atiția oameni, câți sînt 

acuma, şi câți eră, să temei să îmble pin păduri ca să nu fie sfăşieaţi 
de fere sălbatice, sau prădați de lotri. 

Dupăce-au scos Petrea cu muterea sa toate vitele din păpuşoră, a 

venit în casă şi, dînd să se culce, caută slănina, dar” slănina nui! 

„Mi-au furat-o tălharir!“ dise Petrea, şi se luâ la fugă după dînșii să 

ajungă. 
Cer dor cu slănina. dupăce s'au cam depărtat de casă, ai rămas 

unul maY înapoi pentru treaba sa, ear celalalt s'aă dus fără grijă înnăinte 
cu slănina. mar ales fiindcă eră tare întuneric și nu se vedeă nimică. 

Petrea însă ”l-ai ajuns fugind. dară rămînînd înapora lui, "I-au dis în- 

gînînd vorba soţului lui: „Fărtate! mar dă'mi şi mie slănina so mar duc 

şi eu o bucată. că te-or dure spatele!“ 

Acesta, cugetind că. "l-ai ajuns soţul săi cel rămas înapo! pentru 

treaba sa, ai lăsat să Iare slănina de pe spate nemaiuitîndu-se la dînsul, 

şi s'au tot dus mar departe.  Dară Petrea cu slănina au făcut-o într'o 

lature şi s'au întors a casă cu dinsa. Nu zăbavă şi ajunge cel rămas 

înapol pe soţu-său şi'l întreabă: „Fărtate! da unde “ți dobinda?“ 

„Da nu “ţi-am dat-o- eu ţie mar năinte s'o duci și tu 2 

„Ce voibescI ! Da cînd "mi-ai dat-o?“ 

"Na m'al ajuns tu mal înnăinte și m'a! cerut-o de la mine ?* 

„Fă cruce, fărtate! Fu cu bună samă at dat-o a cui au fost ea! 

Vegindu se înşălat și ruşinat înnăintea soțului săi, ai dis: „Tăl- 

hamă de la tălbarri nu poate să fure!“ Și au prins-o la fugă după Petrea, 

pu
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şi, făcînd pe de o parte. “l-au întrecut şi, sosind mal năinte a casă, 'Ș-au îras, să Iertaţi, ismenele de pe picroare și s'au îmbrobodit. cu ele pe cap Şi s'au culeat pe prispă dinnăintea casel. Nu trecă mult timp şi eată că sosi și Petrea cu slănina pe spate la poartă şi strigâ pe femelea sa de pe 
prismă, că el cugetă că ea, s'au culcat acolo: „Măy femele! măx femere !* 

„Ce'r2*. r&spunde el cu grau prifăcut! 
„Vină și Ia slănina de la poartă, că eu mă duc în livadă să vad, ori de n'au mar întrai vite ?n păpuşoră !% ă 
EI se scoală şi înhaţă slănina pe spinare Și se cam mar duce după soțu-săă la borderă. Cînd se întoarse Petrea din livadă, nu mar văqi pe femerea sa pe prispă și au cugetat că ea au strîns slănina, şi, întrînd în casă, au strigat pe dînsa: „Femeie! unde a! pus slănina:?< 
„Ce slănină cert tu de la mine? Da nu scil tu, că au furat-o oa- Sspeții tăr cer de treabă 2% | 
„Cum așă? Da n'ar fost tu Ya mal năinte culeată pe prispă afară?“ „Nu: Eu de-atunera dorm aice în casă ' | , „APOI cu bună samă am dat-o eu earăș în mîna tălharrulur!: în dise Petrea, şi au apueat-o ear la fugă după dînsul ca să] poată prinde, dară nu "I-au fost cu putință, că acel tălhariu s'au fost prea, în- depărtat de dînsul și ajunsese ami la border. Aice au. -scăpărat cel dor tălbari, au făcut foc, au pus o căldare la foc ca să topească slănina, dicînd că numar dacă a fi ea topită, nu li-a put-o fară mar mult Petrea. Apo s'aă apucat s'0 dumice mărunțel ; unul ţinea slănina în mîny, ear celalalt tot tără cu un cuţit bucățele dintr'însa, fără grijă, numar cu ochit la slănină, și le tot puneă în căldare pe vatră la foc. Dară şi Petrea sosi îndată aice la borderu. Se sui rute pe acoperiş și se uită pe cahlă în lăuntru să vadă ce fac er. Zărind căldarea cu slănina Ja foc, ai mai prins la inimă. El sciă pe aice toate unghrerele unde se află ascuns cîte cevă. Au căutat dară în grabă o țiglă lungă și, aflindu-o, au început a înțăpă din căldare tot câte o bucăţică şi a o scoate repede pe cahlă afară ! Cum tăvă tălharrul cîte o bucăţică și o tot asviriră în căldare, ne- maiultîndu-se la ea, Petrea o tot înțăpă şi o scotea afară Şi o puneă în poale. Dupăce au avut el toată slănina la dînsul, au prins-o la fugă a casă. cîtu'l luă picroarele și, aflînd pe femelea sa încă dormind, au stîrnit-o din somn ca să ascundă undevă slănina. Femeyea însă. vădîndu'l cu bucățelele cele de slănină în poale, s'au mirat foarte de aceasta și l-ai întrebat, cum de-ai venit la dînsele ? EI "i-au povestit toată întâm- plarea cum au fost Și, punînd toate la cale, s'au culcat să mai doarmă cevă, că nu eră mult acu pînă în diuă. . 

Cum au gătit tălharul acela de bucăţit slănina, ai dis celuralalt: „lan ultă-te 'n căldare și edi, ori de nu plină 2:
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Căutînd acesta în căldare, ati încremenit numa! şi au dis: „Făr- 

“tate! nu! nică o bucăţică ?n căldare !* | ' 
„Da cum nu! Să ny-o fi furat Petrea şi de-aice 2% 
„D'apoi vină de vegr!“ 

Incredințindu-se el de minunea aceasta, au strigat: „Tălharră de 

la tălhariă nu harnic să fure! Pentru aceea, fărtate, hardem înapor la 
Petrea şi "l-om rugă de tertare, că poate tot nr-a iertă dauna ce-am vrut 
să "1-0 facem!“ 

„La ce să mergi tu acuma, pînă încă nu s'au făcut diia, că ela 

cugetă, că noi vrem să! furărma şi alte celea. şi-apol eată c'a fi între nor 

mînie vecinică!  Dară să rămînem aice pînă mîne demineață și-apul 
ne-om - duce !* 

Hodinindu-se aice pînăce-au răsărit soarele, s'au dus demineața la 

Petrea a casă să'l roage de Iertare. Sosind la dînsul, ai aflat pe Petrea 

afară grijind pe lîngă casă şi, dîndu'r bună demineaţa, l-au întrebat: 

„Esei poate mînios pe: noi, Petre?“ 
„Da cum să nu fiii mînios, că de-aceasta şi dracul, — ucigă/l crucea! 

— încă Yar miniă! Ea v'am primit ca pe nisee prietini bunr, cum se 

cade, şi vam ospătat bine, v'am dat de băut ca la nisce oaspeţi scumpI 

şi vam deşărtat şi patul miei, numai din dragoste cătră voi! Cum vedeți, 
cîte "mi-ai fost în putere toate am căutat să le fac, numai ca să vE 

mulțămese ca pe nisee prietini buni, și vor îmi răsplătiți mie aşă cu fură- 

tun şi daune! Oare frumos î aceasta? Aşă am cîștigat eii să faceți vol 

cu mine? Nu vi” ruşine feței voastre 2% | 

„Nor vedem “am greșit foarte tare“ în diseră eX; „ni pare rău 

pentru faptele noastre, şi tocmai pentru aceea am și venit aice ca să te 

rugăm de Iertare, şi noi sîntem încredințați că tu nu ni'Y dă cu pielorul, 

mai ales aducîndu'ți a minte de prieteşugul nostru cel mare” şi de trayul 

nostru de mail năinte, şi mai cu samă de vorba Romînului: „Că lupuși 

schimbă părul, dar năravul ba!“ 

Vădînd Petrea pocăinţa şi mar ales dragostea lor cea mare, "I-ai 

Xertat. După aceea l-ai rugat ei să meargă cu dînșit la un loe unde 

să se împace ca să fie ca mai năinte! Luîndu'și Petrea un strală pe 

sine, aii purces tustrel la tirg. Aice aii întrat la un Jidov foarte avut, 

care ţineă o ospătărie mare şi "ai gis: „Jupîne! Noi sîntem neguțători 

mari şi am venit aice în oraşul acesta ca să ne; strîngem vro cîtevă 

şiredi de bol și de raloviţe, şi am tras în gazdă la dumiata. Avem să pe- 

trecem pe-aice poate vro lună doauă de dile. Dacă vrei să ne. primesci, 

apoi adă-ni o vadră de vin!“ 

Jidanul. prea bucuros, pentrucă cugetă, că 'şă-a împlă punga de bant 

de la dînşiy, — căci banul e tare lacom —, și hau dat ce-ai vrut.
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“Dupăce-au băut er vadra de vin, au mers la un căsap Şi "I-au grăit: 
„dJupîne! eată că nor sîntem neguțători mari şi am venit aice pe vro: 
lună doaăt de dile ca să ni strîngem cîtevă şiredi de raloviţe şi de bor 
şi am tras la gazdă Ia cutare Jidan şi. trebuindu-ni carne, am venit la 
dumiata ca să ni dai deocamdată vro D0 de ocă; dară noi nu "om 
plăti acuma carnea, pentrucă om mar luă încă ş&dînd aice, ci "ţr-om 
plăti-o de-odată toată la pornirea noastră '4 

Căsapul, nesăţios de banr, precum mar onşieine, l-au dat carnea 
pe credute. Ex au trimes carnea la ospătărie şi ai mers şi la un pitarri 
ca să Iale și pîne şi, vorbind şi cătră dînsul ca și cătră căsap, l-aă 
încredințat şi pitâriul o sută de pite de grîu şi, venind er cu dînsele la 
Jidan la ospătărie, "au poroncit să li facă bucatele cele mai gustoase, 
de bucătari! cer mar iscusiți. Jidanul, credînd că va căpătă bani mulți, 
I-aă împlinit la măsură poronca. Cer trei fărtați s'au așădat la masă, 
cerînd încă o vadră de vin. De aci aă început er a mîncă și a bă, 
Ş-a mîncă şi a b& pînăce-au sfîrșit vadra de vin. Apor au strigat pe 
Jidan şi ai cerut şi a treia vadră, dicînd: „Sîntem trei, toți să bem 
cîte una!* 

ă 
Jidovul, bucuros că va căpă&tă mulți bani, li dete şi a treia vadră. 

Dupăce au mînvat er toate bucatele şi ai b&ut şi această vadră cu via, 
aă dis unul cătră Jidan: „Jupîne! acum îți leagă ochir cun ştergarni 
bine şi pe carele din nor în pune mîna cu ochii legaţi, acela 'r-a plăti 
toate chieltuelele noastre, că așă ne-am înțăles nor între nor! 

Jidanul îndată li şi împlini disa, că par că vedeă cum îi se împle punga cu bani; își legâ ochir bine cu un tulpan şi începu a bojbăi ca prostul pin casă ca să pună mîna pe unul dintrînşii. Ex însă, cum ai vădut pe Jidan înşălat și în cănci, au şi tulit-o la fugă şi să te cam mal duci băreate. Jidanul au îmblat ami cît au îmblat pin casă nebun, dară de la o vreme îr pări prea mult că nu 4ă de nime, și își deslegâ ochi. 
Cînd se vădu sîngur sîngurel între patru păreți, nu mar seiă ori det treaz, or de viseadă, şi au început a se frecă pe ochi că doară ar vedă mai limpede. Dară ce folos? EI vedea acuma destul de limpede c'au rămas cu budele îmflate Şi cu tufă "n pungă! Au început a răcni, -a stiîgă, a ţipă, a hărcăti și a pune tot oraşul pe picioare, ca doară ar pune mîna pe acer trei pungași.  Înzădar ani fost toate zbucxumările tir- goveţilor, că acer tălhari, cum au reşit din ospătărie, au sciut cum și ande 
să se dosească ca să nu'! may găsească nime. Cum s'au vădut: er la largul săi, de-o parte de oraş, 'şl-au luat îndatamare diăa bună unul de la altul 
Și Sau cam mar dus în pace, careş pe-a casă, ca nisce oameni de treabă şi nepripuşi de nime! 

  CCD  
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Cei trei şalviri. 
Eră odată o babă şi un moşneag. Cât au trăit er împreună şi au 

muncit tot umer la umăr, m'ati adus-o may departe decît la o vacă. cu 
vițel.  Vădînd că nu li merge bine cu munca împreună, s'au hotărît ca, 
să'șI împărţească averea cît o aveă, ŞI-apor să muncească fiecare deos&bit, 
socotind că aşă poate l-a merge mai bine. Cum sai hotăr ît, aşă ai şi 
făcut. După puţină vorbă s'aii învoit ca moşneagul să iale vaca, bar” 
baba viţelul. 

Acuma după împărțire li mergea şi mar rău; ex agonisră mar puțin, 
pentrucă fiecare trebură să'şi pască vita sa îndeosbi și, pe lîngă aceasta, 
nici nu. eră cine să li facă de mîncare a casă cînd mergea la păscutul 
vitei, sau cînd îmblă prin sat după agonisită. Deci, vădînd că şr-aşă 
n'aii gîcit-o bine, "și-au propus ca să încerce mar altfelii. Max ales baber 
îi mergeă tare rău cu vițelul ex, că de la dînsul w'aveă nictun folos. De 
aceea "și-au pus în cap ca numaidecit să'l prifacă în bani ŞI-apoi să 
trăeascăi din aceea ce-a luă pe dînsul. Cum "şi-au propus, așă au şi făcut. 
Întro di de tîrg ai pornit baba cu viţelul la tîrg ca săl vândă. 

De propusul baber audiseră trei şalviri și se sfătuiseră între sine, ce 
să facă ex ca să înșele pe beata babă. După multe bodrogănele s'au 
înțăles așă, ca în diua de fîrg să Yeasă babei înnăinte, tot hăt departe 
unul de altul, și să spuiă fiecarele babei că viţelul acela nur. vițel ci 
berbece. Deci, în dia. de tîrg, s'au aşădat unul aproape de casa bati. 
nilor, pe drumul acela, ea altul cam la mijlocul drumului, Și al treile 
chiar în tîrg. Cînd ai pornit baba cu viţelul la tîrg, "au Yeşit șal- 
virul cel dîntîă înnăinte şi "I-au dis: „Bună calea mătușică !* 

»Mulţămim dumitale, bade !* 

„Da unde duci berbecele acesta?“ 
„Da unde” berbece!: dise baba; „nu vedi că! vițel ?% 
„D'ar nebunit, mătuşică,“ îi dise el; „ran caută sîngură may bine şi 

" vedi, ori de nu'! acesta berbece!“* 

Baba s'aă mirat numai de dînsul că diee aşă, şi au purees ma! 
departe. Cînd sai întălnit cu al doile, earăş 'Y-aui dis şi acesta tot aşă. 
Baba aii început acuma să se cam îndoească, orr de” viţelul er chiar 
vițel, o1X poate berbece, după cum "I-ai spus dor. Dupăce au ajuns în tîrg, 

s'aă întălnit şi cu al treile şalvir. Şi acesta au spus așă că” berbece, 
şi-apoi ai întrebat-o, or de nu'l vinde? Vădînd baba că toți îi spun că 
vițelul er este berbece, au luat şi "l-au vîndut şalvirului al treile, ca ber- 

bece. Sosind a casă, aă povestit moşneagului ce ai păţit, că ai vindut 
vițelul înloe de berbece, pentrucă toți M-ai spus așă că berbece, car 

nu vițel.
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Audind moşneagul de-aceasta, sau apucat dintrwntîri a o rîde și 
a'și bate joc de dînsa făcînd'o cu puhărele pe ochr şi may credătoare 
decît copiir cer brudir. 

“Babel nu "r-au prea venit la socoteală cârtelele moșneagului şi "I-au 
rEspuns cam întărtată: „D'apor da, tu ese tare cuminte! Hei, cine ca 
tine! Jan să te vedem numar ce”Y face tu cu vaca ta.“ 

Moşneagul s'au cam sîmţit împuns de vorbele baber și M-a dis: 
„Dacă aşă treaba, âpor să scit că am să'mr vînd şi eu vaca ca să n'aibr 
nici lapte de mîncat, nici nimică !* 

Cum au sosit diua de tîrg, sau dus Şi moșneagul cu vaca la tirg 
Și aă vîndut-o eu treideci de ler qe argint. După aceea s'au dus la o 
cîrşmă și au dat dece lex cîrșmartului, dicîndu': „Cînd oră veni eu cu trei oameni aice şi-olă dice: „»Cârșmariule, de mîncat şi de băut!“ atuney 
să'mi da! de toate pentru acești bani; ear” cînd oră vre să merg, tu să'mi diei: „Da, de ce numi plătescr?: Atunci eu "țI-oru spune, ar&tânduți 

„cușma: eată, cuşma mea răspunde! Ear tu să die: „Bine! pe cușma 
dumitale pot să'ţi dai şi o mie de ler!“ 

De aici ai mers la oa doaua şi la oa treia cîrşmă, de ai dat tot cite qece lei, învățindui și pe aceşti cîrșmari ca şi pe cel dintîră, cum să se poarte cînd a, voi să plece dupăce a fi ospătat și băut la ex. 
După aceea sau întors earăș în tîrg.  Aice s'au întălnit cu acer 

trei şalviri şi au mers cu dînşii pe. la, cîrşmile numite.  Întrînd er în cârșma cea dintiru, sau pus tuspatru pe lîngă o masă, şi moşneagul ai gti. gat pe cîrşmarnu dicînd: „Măr cîrșmare! de băut şi de mîncat!“ EI li-au dat de toate, şi omul au prins a'ŞI cinsti oaspeții şi ax osp&tă! Dupăce 
s'au grijit cum se cade, I-aă dis moșneagul: „Hardem mar departe !* „EI se scoală cu toţii şi dau să plece. Atunci li reşi cîrşmariul în- năinte şi dise moșneagului: „Da de ce numi plătesei mai întîu, moşule, 
h-apor să vă duceţi ?% 

Dar moşneagul "I-au răspuns: „Eată, cușma mea răspunde !« 
„Bine! bine!“ dise cîrșmariul, „pe cușma dumitale *ţx-oră dă Şi 0 

mie de ler!“ , 
EI ai Teşii și s'au dus lu a doaua cîrșmă. Aice au făcut tot așă, Dar cînd au venit-el şi la a trera cîrşmă şi au vădut şalvirii că el cere atîta de mîncat şi de băut pe cușma lui, şi că cîrșmanul încă dice că” gata să dee și de-o mie de ler pe cușma lui, s'au prins a se sfătui între sine, ce să facă ca doară ar pune mîna pe cuşma aceea? „Săi 

turăm cușma,“ diseră er, „n'0 putem, doară numai s'0 cumpărăm, dacă nk-a vinde-o!“  Șr-apor au întrebat cel mar mare pe celalalți: „Cîţi bani aveţi vor 2% 

„Nol avem“, răspunseră ei „o mie şi cinci sute de ler!
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„Și eu am doaăă mir“, dise cel mar mare; „dați toți banir încoace 
şi har să”! răscumpărăm cuşma, !* 

Cînd aui Ieşit ex afară din cîrșma, a treia, au dis cel mar mare cătră 
moșneag: „Moşule! na'ţi trei mix şi cinci sute de ler de argint, si vin- 
de-ni noaăî cuşma duraitale !% 

„Da de ce nu? Bucuros!“ răspunse moșneagul; „a casă mar am ei 
una!“ Și luînd banii, I-au dat cușma. 

Șalvirii, plini de bucurie că au ajuns la un odor ca acesta, sai dus 
îndată la o cîrşmă şi au strigat: „De mîncat şi de băut!“ Cîrşmartul I-au 
dat de toate precum se cuvine să dee la oaspeţi. Dupăce au gătit de 
ospătat, ai vrut să facă ca şi moșneagul acela, şi au dat să meargă, 
fără ca să plătească. Vădînd cîrșmariul aceasta, li Yeşi înnăinte şi li dise: 
„Da de ce nwmi plătiţi max întru, oameni buni, și-apor să vă duceţi 2% 

Ear cel max mare dintre er îi răspunse cu fală, ar&tînd cu degetul 
pe 'cușmă: „Cuşma mea răspunde!“ Si, aşteptînd ca să” dică cîrșmariul 
îndărăpt, „că şi o mie de ler îţi dau pe cușma dumitale!“ dai cu toții 
ca să meargă mal departe. Dar” cîrşmariul nu lasă, ci li cere plata. 
cu tot adinsul. Şalvirul cel mar mare îi mar repețesce încă de vro 
doaiă ori, că cuşma lui r&spunde, și tot dă să se ducă mar departe. 
Atunex cârșmariul, mînios, se răstesce aspru cătră dînsul ŞI dice: „Te 
poți pune dumiata pe cușma dumitale, că nu face nici trei bani! Și 
apoi se apucă de dînșii cu tot adinsul ca să plătească numardecât, că 
altfelră nu” lasă, ci" va închide. 

- Vădîndu-se şalvirir înșălați şi că nui încotro, %-aă plătit toate fru- 
mos, și de aici îunăite s'au lăsat de şălvirit, pentrucă nu li mar mergea, bine, 

Moşneagul însă după ce "şi-au vîndut cușma aşă de bine, s'au dus 
a casă şi au dis baber: „Vedi! tu ar vîndut vițelul înloc de berbece, 
dar eu eată ce-am căpătat pe vaca mea: trei mir şi cinci sute de lex 
de-argint 1% 

Baba "ai răspuns cam supărată: „Se vede că tu ar minte de băr- 
bat, ear” ei numa! de femele!“ 

De aici înnăinte ai avut bătrînir cu ce trăi în brelşug pînă la moarte! 

SD 

Fata popei şi căpitanul fără nas. 
Eră un popă foarte avut şi avea trei fete. Cea ma! mică eră mai 

isteaţă, mai vornică. şi mai cuminte. Într'o di merseră părinții lor de-a 

casă şi aveă să fie pe sară înapoi; dar nu sciă prin ce predier nu au 

sosit la timp. Nisce tălhari prinseră veste de avuţiea cea mare a popey 

şi, înțălegînd că'n astă noapte n'a fi a casă, au venii să/l prede. Căpitanul 
pp 18%
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hoților ati mers şi s'au suit pe nesimţite în podul caser şi s'au ascuns 
acolo după un poloboc cu făină şi au început să privească toate cîte fac 
fetele pin casă. Cînd sara să facă mămăligă, au mers fata cea mar 

„mică în pod după făină și, luînd făina, au zărit pe cinevă ascuns acolo. 
Spărieată sau scoborit jos şi au spus surorilor sale ce-au vădut ea în 
pod, dar ele n'a vrut să creadă. . 

Dupăce-aă vădut căpitanul că”! linisce peste tot locul şi că sai 
culeat fetele, s'aă scoborit din pod şi au mers în casă unde au fost 
culcate fetele şi, scoțînd o mînă de om mort, ai. început să încunjure 
fetele cu dînsa şi să le descînte ca să doarmă adînc şi să nu sîmțească 
nimică ; însă el descîntă aşă de cu glas că puteă fata, cea mar mică să 
audă toate şi, ca să nu se prindă descîntecul și de dînsa, ea tot spuneă 
înpotrivă de ceea ce diceă el, şi așă ai scăpat nefărmecată şi trează. 
După aceasta au pus căpitanul mîna cea de om mort pe masă şi, reșind 
în pragul ușii tindir, au gulerat după celalalți lotri.  Dară fata, cea mar 
mică, pentrucă scăpase nefărmecată de dînsul, sau sculat tiptil şi aă mers 
pe nesîmţite de au repedit rute pe căpitan de pe pragul uși! tindir în 
afară și-au încuieat repede ușa după dinsul. Căpitanul, suprins de această 
împinsătură neașteptată, sai repedit, ca, fulgerul, îndărăpt la uşă și dă 
s'o deschidă, dară nu mai putii, că eră bine încureată, şi-apor dise: „Her! 
că cuminte "mi-ar mai tost, dar” te-otu griji eu!“ 

La, şureratul căpitanului sai strîns tălharir la un loe ȘI S'au sfătuit 
ca să sape o bortă pe sub talpa caser în pivniță şi așă se prede pe popa. 
Dar fata au audit şi acuma tot sfatul lor Și, înarmîndu-se cu sabiea tă- 
tâni-său, sau băgat în pivniță şi s'au pus de strajă la borta cea făcută 
de hoţi. De lotri eră aice doauădeci şi patru. Dupăce-aui săpat er borta 
aceea, s'au vîrit unul întrînsa să între. Dar fetița cea vitează din 
lăuntru "ai rătidat capul şi "l-ai tras în lăuntru, Hoţii cugetă că el 
gaii băgat viu în pivniță şi] întrebară : „Măr fărtate! e mult bine acolo ?* 

Dar' fata, ca săi capete pe toți, li răspunse: „Măr! tare mult! 
Veniţi şi vol, “căci eii sîngur nu's în stare să scot toate odoarăle !“ 

Așă sai băgat er toți, tot unul cîte unul, dar” fata tot li tără capul 
ŞI trăgea în lăuntru. Acuma rămăsese numar căpitanul sîngur afară. 
Așteptînd el amu cît ai aşteptat și vădînd că nu rese nime din er afară. 
şi că nici nu! aruncă bani sau alte odoară afară, au vîrit şi el capul 
în borta aceea ca să întrebe ce fac de nu res mat curînd. .Atunci fata, 
socotind că se bagă şi el, făcu odată ceah! cu sabiea spre capul lui şi, 
pentrucă el nu'] virise tare, W-au ras numar nasul. Atuiney căpitanul, pri- 
cepînd ce soarte or fi avut soții să, s'au tras repede îndărăpt şi sau 
cam mai dus, foe de mînie, la cexalalți fărtaţi ax săr ce may aveă, şi de 
cari! mai eră încă doaiuiădecr şi patru. ca să se sfătuească cu ei, cum ar
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pute er pune mîna pe fata aceea. După multă chipzucală s'au învoit ca, să aştepte vro cîteva dile ŞI-apol să meargă la popa în pețite şi să” ceară fata cea mai mică. că el de bună samă l-a dă-o. pentrucă șr-aşă 
mal are doaăă mar mari, pe cari nu le cere nime. , 

Dar' fata, dupăce-au vădut că sau depărtat hoţul de căpitan, axă 
Yeşit din pivniță şi, mergînd în casă, au luat mîna cea om mort de pe 
masă și aă descunjurat cu dînsa tot de atitea or pe surorile sale, de- 
scîntîndu-le,. şi aşă abră le-au deșteptat; apor I-au povestit toate, bob 
numărat, după cum sau fost întîmplat. 

A doaia di au sosit şi popa a casă și, cînd au audit el ce s'au 
- întîmplat, "f-au trecut numar fiori recx pin spate, cugetîndu'şi: „că ra o sîn- 
gură noapte numa! n'am fost a casă și Ian căutați că eră să mă şi prede!“ 

După o lună de dile au venit Și căpitanul în peţite şi, ca să nu” 
cunoască, "și-au fost făcut alt nas de ceară, şi ceri fata cea mar mică 
de la popa ca să "1-0 dee de nevastă. Popa, foarte bucuros de petitori, 
nu îi s'au prea ultat în față, ca să vadă cum este el şi ce felu de om 
î, ei "l-au întrebat numar de destre. or de cere mult. Căpitanul însă, 
ca doară ar înduplică pe popa ca să'șI mărite fata după dînsul, -aui 
r&spuns. că lui nu' trebue nicro destre, că el are de toate de ajuns. şi 
că lur nu'r trebue alta decît fata sîngură sîngurică. Augind popa acest cuvînţ 
bun, Sau bucurat foarte, au dat mîna cu dinsul şi "I-au încredințat fata, 

Fata însă, cum aă zărit pe pețitorră. îndată "l-au cunoscut că”Y căpi- 
tanul fără nas, şi, ca săgeata, s'au dus repede Ja marcă-sa şi %-aă spus, că, 
acesta”! căpitanul fără nas care au cercat să prede, şi au început a se 
rugă şi a plînge și a suspină ca să nu o dee după dînsul, că el o va 
plerde. Dar toate plînsetele er ai fost înzădar! Marcă-sa încă au su- 
duit-o bine şi '-aă dis, să fie bucuroasă că s'au aflat cinevă care so 
ceară, și-apol s'au învoit şi ea și au dat-o căpitanului, El au luat-o și 
ai plecat cu dînsa. 

Mergînd e! așă, grără ba de una, ba de alta, pînăce au venit 
căpitanului un somn aşă de năprasnic, cît ai trebuit să se culce pe Yearbă 
şi să doarmă. Culcîndu-se el, au rugat-o pe dinsa să'! caute în cap. Ea 
l-au ascultat şi au început să! caute în cap. EL îndată au și adormit 
dus; ear' pe dinsa au pălit-o ojjale cumplită şi au “prins a plînge cu amar 
şi a vărsă șiroaie de lacrimi. „Var de mine!“ diceă ea în sine; „cum de 
s'au: înduratu părințir miei de mine de m'au dat pe mîna unui călău ca 

acesta! El are să mă& preardă tocmai cînd aş trăi mal cu drag pe lume!“ 
Plîngînd ea aşă, cădi o lacrimă pe fața căpitanului şi "l-au fript aşă de tare, 
cât au sărit drept în picloare şi ai întrebat-o cam aspru, de ce plînge ea? 
Ea, "I-au răspuns, că de jale, fiindcă s'au despărţit de casa părinţască, de 

surori și de părinți! E! 'şraă cugetat numai: „Lasă, că nu "ţi-a fi prea mult
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jale !* gi au purces mar departe. Dupăce-au întrat întro pădure și-au mers 
mal o bucată bună, a vădut fata un foc cumplit de mare și s'au mirat 
foarte şi aii întrebat pe căpitan, că ce să fie aceasta? EI au răspuns, 
că nimică, pentrucă focuri de acestea se fac mai adese prin pădure, fiind- 
că pe-aice nu'! lipsă de lemne! Au mai mers er cevă şi au ajuns și la 
focul cel mare. Aice stă împrejurul lux doaiiedeci şi patru de hoți carii, 
cum o vădură, ai şi sărit în sus de bucurie, că socotiă că acuma or 
răsbună er omorul fărtaţilor săr. Căpitanul I-au argtat nevasta sa Şi "-au 
întrebat, ori de li! și lor pe plac cum îv este lui? Fărtaţii -au r&spuns, 
că li place şi că li prea place și căse bucură tare că o văd în mijlocul 

„lor, pentrucă au aşteptat-o aci de mult, numar un lucru nu seiii, ort 
de” ea şi harnică ? Căpitanul "-aă priceput că er voresc să vorbească 
cevă cu dînsul, fără ca să fie ea de faţă, și de aceea l-au dis: „la so 
cercăm !“ Şi au trimes-o şaş îndată să li aducă apă cu cofa. 

Fata însă, nesciind unde” fintîna, au cerut săy dee pe cinevă care 
să "o arete. Er au trimes cu dînsa pe mama căpitanului, care eră o 
babă bătrînă.  Ajungînd la fîntînă, dă fata să rate apă și sloboade unul 
dintre inelele ce le avea pe degete, în fîntînă, şl-apoi chreamă. pe babă 
să'1 arete cevă strălucind în fîntînă. Baba. lâcomă să vadă ce'r acolo, ati 
venit îndatamare şi s'aii plecat peste ghizdele şi au început a se uită 
în fundul fîntîni! la inelul cel strălucind. Atunci fata, o apucâ. repede de 
picloare şi o hăti în fîntînă. Babei nu "au trebuit mult şi îndată sau 
înnecat. Atunci fata s'au desbrăcat repede, asi îmbrăcat rute cu ha!nele sale 
un stilp ce stă lîngă fîntînă, şi-apor v rase la fugă.  Alergînd ea ași, 
eată că sau făcut întunerec mare în pădure. Ce să facă ea acuma să 
n'0 sfăşie ferele şi să n'o afle lotrir? Ștă sărmana şi cugetă şi, negăsind 
alt mijloc de scăpere, s'au suit întrun copacii și se aşădâ acolo, astep- 
tînd demineaţa, 

Hoţii la foc au tot aşteptat fata să viră cu apa şi n'a mal 
venit.  Vădînd er că se prea îutărdiă cu apa, aă trimes pe anul dintre 

" dînşir ca s'o strige. Acesta au mers o bucată de loc şi, vădînd stilpul 
acela îmbrăcat lîngă fîntînă, au cugetat că! ea şi au strigat pe dînsa ca, 
să aducă mai degrabă apa, şi-apol s'au întors îndărăpt. socotind că va 
veni şi ea în urma lul. Agteaptă er să viră, nu! așteaptă să vită, nui! 
mal aşteaptă, tot nui! Ce să fie aceasta? S'au rădicat lotrul cel de 
căpitan şi au alergat la fintînă, și, turbat de mînie şi fără să dică un cu- 
vînt, au tras feter celei de lemn un băț peste spinare. Dar ce minune, 
că fata nici nu se mișcâ! Se apropiă de dînsa şi o pipăe şi. încredin- 
țiudu-se căi numa! un clung îmbrăcat, dise cu mînie: „He! he! he! 
curvuliță de fată! var! că răi m'ar înșălat!: Apor se întoarse repede la. 
cexalalți hoți de'şi mar luâ do! cu sine, ȘI-apoY plecară Iute în urma €l.
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Urmărindu-o aşă, au ajuns în partea aceea de pădure, unde eră fata ascunsă.  Aice li se făcu și lor noaptea. Ce se facă acuma ca să nu” 
pleardă urma ? Au tras subt un copacră ca să miră acolo. Acest copacri 
se întîmplă ca să fie chiar acela în care se suise fata. Vrînd să se culce, 

„au luat căpitanul o secure şi ai început să tare la crengi din copaciul 
acela ca să'şi facă culcuș; tot au tăleat, tot au tăleat, pînăce-ai daf şi 
de picioarele feter cu securea şi "ai ras un deget de cele mici. Atunera, 
începi a'Y curge sînge din picior. Dar Dumnedeu dădă în clipa aceasta 
şi 0 ploiță, şi aşă nu se 'nțălegeă că curge sînge, căci de vădut nu se 
vedeă nimică pentrucă eră întunerec ca ?n corn. Vădînd lotrir că ploauă 
cam tare, sai întors a casă lăsînd urmăritul ex pe a doauia di. 

Cum numai s'ai revărsat de diuă, s'au şi scoborit fata de pe copacii 
şi au apucat-o repede la talpă may departe.  Mergînd ea aşă repede cît 
ai mers, eată că întălnesce pe. un om cu carul. Acestuia "I-au povestit 
toată pătăraniea sa din capăt în capăt şr-apoi, cu lacrimi în ochi, “l-au 
rugat ca să'r fie milă de dînsa şi s'o lege subt inima carului că așă a 
scăpă-o de la moarte şi ea "I-a mulțămi foarte. Omul însă î dise: „Eu, 
draga mea, te-aş legă bucuros. dară nu vedi că'ți curge singe dintr'un 
deget de la picror şi pe sămnul acesta tot te-or află lotrir. 

Vedind fata aceasta, "l-ai rugat să nu cruțe nimică pentru scăparea 
ei şi să rumpă un corn de la un boi şi să dică, dacă va fi întrebat, că 
sîngele acela e de la bou, că, de va, scăpă, ea "%-a înturnă boul îndoit 
înapol. 

Omul aui și făcut aşă. Au legat-o cum ai dis de inima carului de 
desubt; aă rupt şi un corn la un boi și S'au pornit mar departe. 

Lotrit, cum numar s'au zărit de giuă, s'au sculat şi s'au luat după 
urma, fetei şi îndată au şi ajuns la copaciul acela unde dormise fata şi 
se acluaseră el.  Vădînd er pe copacră sînge şi jos tot sînge şi de aice 
tot mal departe pin pădure, au presupus că fata au fost acolo în copacruă 
şi că er n'a dat de dînsa. Crudindu-se tare de aceasta, s'au pornit re- 
pede pe urma cea de sînge înnăinte. Nu după tare mult timp au ajuns 
pe omul acela cu carul şi "l-au întrebat, ori de n'a vădut el o fată aşă 
şi aşă trecînd pe drumul acesta? EI li răspunse că nu! Dar er îl în- 
trebară: „Da de unde” sîngele acesta după car?“ 

Omul li dise: „Da ra am avut şi ei o nenorocire! Jucîndu-se boir 
unul cu altul, 'şi-aă frînt unul un corn şi, neavînd cu cel legă, în tot 
curge sînge dintr'însul !“* 

Lotril nu prea vrură să” creadă şi începură a căută fata pir, car 
și. neaflîndu-o, s'aă dus tot înnăinte după dînsa. Neputîndu-o întălni picăiri, 

au abătut pe la popa ca să vadă, ori de nu cumvă au venit ea a casă 
la părinți.
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Cum s'a îndepărtat bine lotrir, ai strâgat bleata fată, pe om ca s'0 
deslege de acolo. Omul au deslegat-o îndată. Fata '%-au mulțămit tare 
irumos pentru facerea de bine şi au dat să'r plătească boul, dar omul 
wauă primit niciun ban. dicînd că acest bine "l-au făcut aşă de la sine. 

Fata atuncia "l-ai binecuvîntat şi au apucat-o repede spre casă la 
părinți. Aice ajunse mal degrabă decât lotrir și au spus părinţilor 
toate cîte au petrecut ea şi ce-au vrut lotrir.să facă cu dînsa şi cum 
numai, ca prin urechiea acului, ai scăpat ea de moarte. Povestind ea 
aşă, eată că sîmţesce că vin și lotrii şi că mal întră în casă. Fata se 
aseunde îndată, 

Căpitanul lotrilor, întrînd în casă şi dînd diua bună socruluI săi, 
ai început îndată a "i se plînge că W-au fugit mireasa, că au căutat-o 
pretutindinea şi n'aii găsit-o, şi acuma au venit şi la dînsul ca să vadă 
ori de nu cumvă au venit aice la părinţi? Popa l-ai spus că. încă n'aă 
sosit, dară poate a veni, dac” au fugit de la dînșii, şi de aceea ar face 
bine, dacă ar mai aşteptă puțin.  lotril s'au învoit la aceasta. Atunci 
popa li dise ca să vită cu dînsul în pivniţă și să bee cîte un păhar 
de vin pînăce-a sosi fata. Lotrii, osteniți cum eră, au fost bucu- 
roşi de cîteva păhare de vin și Sau dus cu popa în pivniţă. Cum numa! 
au întrat aice cu toții, popa 'W-au şi închis îndată și au trimes după 
vornicul din sat ca să vilă să! prindă. Vornicul au venit cu o mulţime 
de ostași de "râu prins pe toţi și "rau spîndurat; numai căpitanul fără 
nas ati plerit de sabie. Și aşă au scăpat bleata fată de la toate nevoile 
cu vitejiea er cea mare! 

Baba mireasă. 
Au fost odată o babă şi un moşneag. EI eră foarte bogaţi. Toţi 

ficloril ce% aveă "I-au fost însurat tare bine. 
Înt'o vreme au murit mcşneagul şi au lăsat babei toată, avuțiea sa, că 

fielorii lui căpătaseră de ajuns. Baba însă nu eră mulțămită cu văduviea, 
ci volă numaidecit să, se mărite, și încă aşă că să n'o rare altul nime 
decît un holteră tînăr. Nicăiri nu se găsiă nime carele să se fi răspuns 
că ar vre să Yale de nevastă o babă hîrcă, dar” un pezevenchriă, care 
sciă că baba are la gălbînaşi hăt multișori, ai venit la dînsa Şi au 
dis: „Bună diua mătuşică !« 

„Mulţămim dumitale, dragu-mreu '“ 
„Eă am audit că dumirata vre să te măritți! Nu merge cumră 

după mine ?4
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IS 

„Ba da! bucuroasă!“ răspunse baba; „chiar mine poate să ni fie 

nunta, voinicele !* 
„Tare bine!“ dise el; „dă'ni dară părale să m due la popa să! 

plătesc ca să ne cunune!“ | 

Ea au mers de X-a aduş un ulcior cu galbini şi “i l-au dat, dicînd: 

„Numar să-vir degrabă, să dăm mîna pînăce nu'mi vin ficlorir de ]a 
pădure, că er poate nu s'or învoi la aceasta şi-or căută să ni strice no- 

rocul 1“ 
„Oră veni, oră veni!“ răspunse el; „numar o rugăminte ma! am 

la dumiata mătuşică, adecă, mergînd eii la popa, dumiata să ţii ochi! 

tot la mine, și pentru aceea să te sui pe vîrvul casel şi să mă tot pîn- 

desc cu ochi! și să nu te scoboni, pînă n'olui veni eă! Audi mătuşică ? 

Tare te poftese să faci aşă, ca doară ar fi ochii miel tot la dumiata şi 

al dumitale tot la mine, ca să ne vedem necurmat, măcarcă ne 'ndepăr- 

tăm, pentrucă'mi esci foarte dragă şi eu tare te tubese! Bu am nădejde, 

mătușică, că dumlata î face cum ic eu! Nu” aşă? Și cînd îl vede 

că vin nuntaşii miei, să'mi Yeşi înnăinte, că am să mă fălese cu dumiata 

înnăintea lor!“ 

„Nave frică de aceea, fetu-mieă, că eu voră șede tot pe vîrvul 

casei, pînăce”! veni, şi ochir miei or fi tot la tine, drăguţule, pui- 

şorul miei!“ - 

„Mulţămim dară, mătuşică dragă; să ne vedem sănătoşi!“ 

„Mergi sănătos! Numar caută să'mi vir degrabă. AudI?* î dise 

baba bucuroasă că se va mărită. 

Daw pezevenchiul de mire sau cam mal dus cu gălbînaşir ca să 

nu se ma! întoarcă! 

Bieata babă sai îmbrăcat în haimele cele mai alese ce le aveă, 

şi s'aa suit acuma, în miedul Yernei, cînd crăpă lemnele de ger, în vîrvul 

casei şi au început a pîndi pe mire încotro merge. Tot uitîndu-se la 

dînsul, de la nn timp "l-ai plerdut din ochi şi nu l-ai vădut mai mult. 

Daw ea aii rămas tot pe casă. Acuma ai fost şi înnoptat şi ea bieata 

tot pe casă şedeă şi aşteptă cu bucurie elipa aceea, în care %-a veni 

mirele. Afară eră un ger, şi un ger ca acela, cât crăpă lemnele nu alta, 

şi baba, sărmana, şedeă tupilată şi sgriburită pe vîrvul casei și, cînd audiă 

pocnind de ger şîndila pe casă și lemnele jos, socotră căY împușcă la 

nuntă şi stiîgă bieata cît răsputeă: „Vivat! vivat! să trăească săracii 

nuntaşi, că sei că dîrdie de ger!* Cînd o răsbăteă gerul, atuncia în- 

cepeă să strige: „Ger! ger! adi cu inima de fier, dar” mîne c'un vol- 

nicel!* 'Tot una strigă şi cîntă breata babă nimicuri de-acestea, pînăce 

ai început so străbată gerul bine bine şi să înghiețe cum se cade. 

Atuncra s'au dat ea la cîntat:
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Dinţin gură'my dîrdiesc, 
Dar” flecăii ms mdrăgese! 
Lasă dinţii, dîrdîească,! 

"Flecăir să mă 'mdrăgească ! 
Fetele să mă urească! 
Că voinicir trag la mine 
Unde au atîta bine: 
Braţe largi, braţe deschise, 
Să li treacă traru n vise! 

Cîntînd ea tot aşă, eată că au audit de departe urlînd lupil în pă- dure! Dară ea cugetă că acela's nuntaşir şi mirele şi ai vrut numar. decît să li Yeasă înnăinte, ca doară '%-ar face mirelui o bucurie mai mare şi să'X arete că] rubesee aşă de tare. Deci s'au scobonit de pe casă și s'aă dat la drum într'acolo, dincotră audă urletele acelea de lupi şi tot cântă şi strigă: „Vivat! vivaţ! să trăească brețir nuntaşi!“ pentrucă credea că el se ostenere pentru dînsa şi pentru bucuriea ex, pe un ger aşă de mare, Audind lupir acel glas de om, s'au tot apropieat şi er de dinsa Și, întălnindu-o, au început a o mușcă, unul pe de-o parte, altul pe de alta; dară, fiind foarte întunerec, ea ţinea de nuntaşi și li dise: „Her! bată-vă norocul să vă bată, dragit miet! da nu mă Pişcați aşă de tare că mă doare!“ Ea, cugetă că ibovnicii rîldese *) cu ea, dară lupil nu glumă, ci aii tot mușcat-o pînăce nu "au rămas alta decît crolanele și nisce petece din cojocul, cu care au fost îmbrăcată, 
La cîntători au sosit şi ficlori er a casă şi aii întrebat de băteaţi! lor: „Unde vi moşica, ?t 

| EX atuncia l-au spus toate; cîte-au vădut, cum aă venit un om; cum ea "au dat un uleror cu galbinr; cum ea, după ce san dus el, s'au suit pe casă şi au stătut acolo pînă nu de mult tot cîntînd ; cum apor s'a scoborît şi s'au dus cătră pădure. 
| Acuma sciură er ce au păţit marea, lor. pentrucă se întălniseră cu acel nuntaşi, şi abră au fost scăpat de danţul lor; Şi cînd aă mers a doata di în pădure, X-aă aflat numar clolanele roase şi nisce petece de cojoc! Și aşă au nuntit bieata babă! 

OC 

Țiganul cu dor de-a fi sfînt. 
Eră odată un Tigan bureaş, ta ca may toți "Țiganir carii îmilă tot de ici coleă cu burea 'n spate şi nu se mar așeadă nici întrun loc cu stătormnicie, EI cutrieră, cu burcuşoara, sa pe spate din sat în sat şi îmblă pe Ja casele oamenilor de cerșiă cîte una alta de ale uri. Altă grijă nu aveă sărmanul, decît cum să 'şI treacă vieața dintr'o di în alta. *) A il înseamnă a șăgui, 
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Într'o di mare de sărbătoare au început oamenii de demineaţă a 

se strînge, îmbrăcați frumos, la biserică.  Vădindu'r Tiganul cum se duc 

cu toții tot în aceeaș parte, n'au sciut ce să însemnede aceasta şi sai 
pornit şi el după dînşii cu burea în spate. Ajungînd la biserică, au întrat 
după ceralalți oameni în ţînterim. Cind aă vădut biserica, mult Sai mirat, 

că ce casă să fie aceasta şi cine să şadă întrînsa, de se strîng atîţia 

oameni, mici şi masă, tot cu plinul și îmbrăcați în harme alese, şi tot 

întră, necontenit în ea?! Bietul Tigan nu mai văduse pînă atunci biserică 

în vieaţa sa şi nici nu sciă cer aceea sărbătoare! Dintru început se cam 

sfiă, să se bage în lăuntru, dară, mai pe urmă, vădînd că și cer may micr 

copil nu se tem, "şi-au luat inima n dinți şi au întrat şi el în biserică. 

Cînd au vădut aice pe o masă o mulţime de colaci frumoși, felu de 

felni de poame, caş şi brîndă, "l-au cuprins c poftă de mîncare de'x curgeă 

belele din gură nu alta! Dar cînd au zărit icoanele de pe păreţi. tot 

cu lumînări aprinse dinnăinte, și pe oameni închinîndu-se la ele şi bătînd 

metâne înnăintea lor, mult s'a mai mirat de aceasta, că nu sciă ce 

oameni mari sînt acera, de li se închină cu toţii, de li aprind lumint în- 

năinte şi încă li și prin, ca daruri, de mîncare pe masă! Tot mirîndu-se 

așă de toate, numar ce vede pe unul, îmbrăcat ca cer de pe păreţi, că 

xese dintr'o chiliuță, adecă din altarii, cu nisce durgălee în mînă cu foe 

şi fum, şi pe oameni tot dînd cu mîna pe dinnăintea ochilor şi plecîndu-se 

înnăintea lui, Sau spărieat cumplit şi, temîndu-se ca să nur facă cevă, 

pentrucă tare se uită la diînsul, ai şi şters-o îndată din biserică şi sai 

cam mal dus. Mergînd aşă o bucată de loc tot cu frica în spate, s'au 

oprit de la un timp şi au început a cugetă în sine, că ce să fie şi să în- 

semne toate acelea cîte le-ai vădut el în casa aceea? 

Stînd bietul 'Ţigan cufundat în cugete în mijlocul drumului, eată 

că ai început şi oamenir a leşi din biserică și a se împrăsciă pe a casă. 

Întălnind pe un om de aceştia, "l-au întrebat 'Figanul, dicînd: „Bădişorule! 

M& rog, lan să'miI spui şi mie, ce casă este aceea de unde vin acuma 

“oamenir și unde am fost şi ei, și cine şede într'însa ?* 

Omul, cam urmit de o întrebare ca aceasta, în dise: „Măr Ţigane! 

Da tu nu sei! ce casă îl aceea și cine gede în ea?“ 

„Da de unde să sei, mîncăți-aş ochii, că de aş sci, nu te-aş în- 

trebă !* îI răspunse Tiganul. 

Atunci îi dise omul: „VedI, măi Țigane ! Casa aceea se chreamă 

biserică, și într'însa locuese oamenii cex sfinţi, că poate "I-ai vădut acolo 

pe păreți, dacă dici că ai fost în lăuntru, şi no! oamenii Ieştialalți mer- 

gem acolo cîte odată în săptămînă de aducem daruri din cîte nr-au dat 

Dumnedei şi-apoi ne rugăm la sfinți şi ne închinăm Ju! Dumnedeu, casă ni 

dăruească sănătatate, vieaţă îndelungată şi sportă în toate trebile noastre!“
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Tiganul "-au mulțămit pentru acest cuvînt bun şi S'aă dus mar de- pante, tot cugetînd la vorbele omului.  Mergînd așă pe drum, au venit mare chief şi poită ca să se facă, și el sfint, că doară '-ar face şi lu o casă ca aceea, şi el să şadă într'însa, ear” oameni! să vilă tot în fiecare săptămînă la dînsul cu daruri şi să "i se închine şi lui ca la ceralalți sfinți.  Ohref și poftă avea bietul 'Ţigan, dar nu sciă, nici nu se pri- cepeă, cum sar pute face şi el sfânt.  Chipzuind ba întrun felră, ba în- t'altul, tot n?o puteă, scoate la eale şi, întălnindu-se cu un alt om, ?l-aă întrebat, dicînduw: »Bădişorule! Mă rog, fi aşă de bun Şi'mI spune, cum ar fi cu putință ca să mg fac eu sfînţ? 
„Hm!“ îi răspunse omul, „grea întrebare îmy dar! Ei nu's în stare să te povățuesc la aceasta, dar dacă vrer numaldecît, apor te pot în- dreptă la altul, care de bună samă că 'p-a dă poveţele cele mar bune! „Da cum să nu vreu !« îX dise Tiganul cu jînd ; „te rog, Spune'mi numai, cine să fie acela ?- | 
„a dă-te numar la popa din sat“, îr răspunse omul, „că el “-a Spune ce să faci ca să fir sfint, ca alți sfințI 1% „Da cine'r popa ăla ?« întrebâ mar departe Tiganul, că el bietul nu sciă nic cer popa într'un sat! 

| „Apor, dragul mire! î dise omul, „popa! om ca toți oamenii, dară ma! cuminte, că au învățat carte şi citesce pin cărți şi scie tare multe; el te-a, povețui şi la cele sfinte; mergi numai! la el, că şede ia acolo, vedi, în casa aceea de pe deluțul acela ?« Tiganul "-au mulțămit foarte pentru îndreptare, Şi S'au dus îndata- mare la popa, căcr pofta de a fi sfint nu dă niciun astîmptr. Cum au ajuns la popa, "ax spus îndatamare dorința, fără de nicio sfieală, pentrucă acuma nu mar eră îmbrăcat ca în biserică, ci ea toți oamenii de rînd. Popa "l-au primit cu bine şi au început a] povtțui cu blîndețe cum ar pute trăi bine şi cum 'Şi-ar put mîntui şi sufletul.  Audind Ţiganul pe popă car vorbesce de post, de rugăciuni, de daruri pe la biserier şi pe la săraci, şi ca- să nu ture, să nu vorbească de r&ă pe alții, nici să nu bată, sau să ucidă, să fie cumpătat în mîncărI și băuturi, blind Şi Supus cătră toţi, și cîte mar multe de acestea, au început a cam clătină din cap şi'a dice: »D'apol bine, popă. — mă rog să nu fie cu bănat, „Că aşă 'mr-aă Spus oamenii că te chreamă! — d'apor bine, dac'oru face lucru de acestea, oră fi mîne poimîne sfint ?« Popa însă î răspunse: „Hei! că nu” aşă, dragul mreă! Cine voesce să fie sfint, nu trebue să facă numar o di, doauă, lucruri bune, ci toată vieața sa, și abră dupăce-aă murit, îi se arată sfințiea; mai înnăinte tare cu grei!
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Acest răspuns nu '-au venit Tiganului la socoteală şi. credînd că 
popa volesce numar să/l înşele, sai să'şI bată joe de dînsul, "-ai dis cam 
cu acrime: „D'apor și aleste lucruri ce spul dumiata, or fi poate bune 
pentru cine or fi, das pentru mine nu se potrivesc! Că vedi, şi eii am 
îmblat pin lume, am fost chiar la biserică, și am vădut acolo o grămadă, 
de sfinți. vii viuți, cum stă în toate părțile pe lingă păreță şi cum oame- 
nil li aduceă daruri, li aprindeă lumini înnainte şi li se tot închină lor. 
Aşă un sfint aş voi să fii şi eă! De scir cum, apoi învață-mă, că ei 
n'olă fi zgîreit, ca alți sfinți, ci 'p-ori dă şi dumitale din colaci, din 
poame, din caş şi brînqă, chiar şi din lună 1 

Înţelegînd popa că 'Tiganului nu "i de sfinție, ci numar de fudulie 
şi de agonisită, s'au dat după dînsul şi "-au. dis: „Ei! bine, măi Tigane! 

Dacă votesei să fir sfînt chiar în vieață şi încă tare degrabă, apor te” 

prinde ca să faci și tu numai trer dile aceea ce fac sfinţii din biserică? 

De te'x prinde, apoi în trei dile îx fi şi tu sfânt ca şi celalalți !“ 

Această vorbă îi mar plăci Tiganului și dise popei: „D'acum să 
nu măE prind, chiar cu amîndoau& mînile mă apuce de-aresta,!“ 

pÂpol bine !“ îx răspunse popa; „vină dară cu mine la biserică şi, dacă 
volesci să fii numaidecît sfînt, să te aşedi acolo, ca și celalalți sfinți, lîngă 

părete, să întind mînile una într'o parte și alta în ceealaltă parte şi să 
stat aşă, ca răstignit, trei dile întregi, să nu te clintesei nicroţiră din loc, 

căci, de te clinti măcar cît de puţin, apoi i-a fi munca toată înzădar!“ 

Tiganul s'aă prins bucuros că va face așă, numai să fie sfînt. 

Popa "l-au dus la biserică, "I-au arătat unde să stee ca răstignit 

lîngă părete, ai încurcat biserica şi s'au cam ma! dus a casă. 

Tiganul s'au aşădat lîngă părete, precum -aui spus popa, și ai 
şădut acoleă neclintit pînă, a doauia di cam pe-aprîndul cel mare. Acuma 
îl cam răsbătuse foamea şi mînile îi hăt înțepeniseră. Au mal stat însă 

așă pînă după amyeadădi. Dar' ce folos! Nu mal eră în stare să ţină 

mînile întinse; maţele îi chrorăiă cumplit şi foamea şi oboseala îl do- 

boriă, nu alta. Ce să facă Tiganul? Nu voră, rupe-te capului, să preardă 
sfințiea din mîni, se mar îmbărbăteadă cum se îmbărbăteadă, apoi aruncă 

ochil în dreapta şi întreabă pe un sfint de pe o icoană de lîngă dinsul : 
„AudI tu mă? Audi? Mă! Esci Bămînd ?..... Ha!..,. ar fiămîndit 

încă ?.,.% | 

Sfinții stă toţi ca muţii. 
„Hm!“ dise Tiganul; „bată/l crucea să! bată! EI în fudul, dacă 

sătul, nici nu vre să vorbească cu mine!* Şi-apo! aă aruncat ochil în 

ceealaltă parte şi au întrebat şi de aici pe un sfint, qicîndur: „Bună 

diiia, verişeane ! lan spune'mi, mă rog, n'a! flămîndit aici de rer?.... 

Hm!... Cum?... Nu ți foame?... Ha?... Bată-te Dumnedei să te
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bată! Da și tu nu vrei să vorbeser cu mine?..... an vedi numai! 
Cine" sătul îi şi fudul; nu vră să sciă de mine!....., Apor sfinți. îs 
aleştia ? Cu dînşir să am eu de-acuma de lucru ?.... Doară n'am eăpchieat! 
Muţi şi fadur şi cart nici nu vor să se ulte măcar la mine, de-areştia 

„Sfinți nwmi trebuese!* Iicînd acestea, au sărit Tiganul de la părete și, 
blăstămînd și afurisînd pe toți sfinţii și pe cel ce'l-au adus între dînşii, 
au tulit-o din biserică şi s'au cam mar dus pin lume. 

    

Tiganul cu trei suflete. 
Un Tigan nevoteaș de lamne sai dus la pădure și s'au suit îutr'un 

copaclă ca să tale un crac. care eră uscat. Dară bietul Tigan; înloc să 
şadă pe alt crac şi lîngă trupina copaclului, s'au pus chiar pe acela 
pe care'l tătă, şi stă mar spre mijloe .și”] tără de lîngă trupină. 

Crocănind aşă într'însul, au trecut un om pe lîngă acel copacii 
şi, vădînd pe Tigan tăind așă fără de chipzueală, "%-au dis: „Măi Tigane, 
tu al să pici jos! 

„âşă! Ce scir tu?“ în răspunse Tiganul; „parcă tu'mr escr Dumne- 
deul miei. !“ 

„No! no! îi dise omul, „îl vedă mar pe urmă !« şi se duse mai departe. 
N'ai mar tăreat Tiganul mult şi îndată au precumpenit greutatea 

lu cracul și, rumpîndu-se, au picat amîndor jos.  Struneinat cum eră 
abiă s'au sculat 'Ţiganul de jos și, rădimîndu-se de o creangă, au început 
a țupăi după omul acela care nu erâ departe, şi a strigă: „Stăr Doamne! 
stă Doamne!“ _ 

Omul, mirîndu-se de cuvintele acestea, au stătut să vadă ce este. 
Dupăce "l-au ajuns Tiganul, "l-au întrebat: „0! Doamne! 'Tu escr Dum- 
nedeul mieă! 'Te rog, spune'mi, mult am să mar trăese eu 2% 

Omul ai vrut să'și bată joe de dinsul şi Xa dis: „Ascultă! Voi, 
Tiganii, nu muriți ea toţi oamenii! La vor ese sufletul pin dos, ear nu 
pin gură! Tu ar în tine trer suflete Şi al să trăesci atîta, pînăce'y slobodi 
trei beşini, şi "ţi Sa r&ci dosul! 

„Mulţămim, Doamne, că 'my-ar spus! Dumnedeu să te țiră în bine! 
Omul sai dus în treaba sa, ear Tiganul sau întors a casă cu 

sarcina de lemne pe spate, şi tare se fenră ca să nu se opintească şi să 
scape cumvă vreun suflet din sine. | 

Dară nu mult 'Y-aă ținut cracul acela de lemne care'l tăxase, şi au 
„trebuit să meargă earăș în pădure după vreascuri. Aice au strîns Tiganul 

o sarcină bună şi, înhățîndu-o pe spate, ai purces cu ea spre casă.
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Mergînd aşă pe drum, ai ajuns la un deluţ. Aice tare se temeă Țiganul 

ca să nu îi se întîmple vro nenorocire, şi începe a se sui cîtinel la deal 
tot dă, dă, dă, tot dă, dă, dă, dar' sarcina eră cam greă, şi el s'au opintit 

nușcum, și aă scăpat pe dindărăpt un suflet. „Aolio! aolio, va de mine!“ 

dise Ţiganul, „că 'mr-ai Ieşit un suflet!“ 
Aă mal stat puţin, aii mai poposit, şi după aceea ear s'ai pornit 

tot cîtinel mar departe. “Mergînd aşă, au dat de alt deluț. Au început 

şi aice tot cîtinel, tot câtinel la deal; dară, pe semne, se vede că aşăr 

eră ursita, aă scăpat şi aice pe dindărăpt un suflet. „Aolro! aoho !“.- strigă 

Țiganul ; „val de mine şi de mine că "mi-ai mail teşit un suflet! Ani “rămas 
numal cu unul!“ Sau prins îndatamare de şădut ca să vadă ori: de nu 

Sau răcit şi, aflîndu'l cam rece, precum şi este de obiceliă, s'a cam 

spărieat 'Ţiganul, pentrucă socotiă că de-acuma n'a mar duce-o mult şi 

a muri. 
Plecînd Tiganul mai departe, ai dat ear” de alt deluț. Aice ai 

întrebuințat toată grija, ca doară n'ar r&mînă fără de niciun suflet; 

dară înzădar! Cînd asi fost la o bucată de deal, sai opintit nuşeum 

cu sarcina, şi au scăpat şi pe al treile suflet. -Atuneia au asvîrit Tiga- 
nul îndată sarcina cu lemne jos, și au pus repede mînile pe şădut şi, 

aflindu'l rece de tot, ai strigat numai: „Acolo! aolio!-că acuma am murit! 

Vax de mine şi de mine, ce 'mi-or face băreaţii şi nevasta de acuma! 

Acolo! aolio! nu pot nici să mă duc măcar pîn' a casă! trebue sîngur 
să mă astup aice!* Jicînd acestea, s'au apucat Tiganul și "şi-au făcut 

o groapă m drum, pînă la brîi de adîncă, s'au băgat întrînsa ca mort, 

au tras țărnă pe împrejurul său şi ai început să şadă acolo! 
Nu peste mult timp eată că sosesce pe drum un boierii cu răd- 

vanul cu patru ca! şi, cînd ai ajuns lîngă Tigan, au prins cair a cxuli 

urechile, a sforăi, a se dă îndărăpt şi a nu vră să meargă nici pie 

înnăinte. 
„Ce este?“ întrebâ borerul pe crocorti. 

„Da Ya un Tigan s'au pus în groapa aceea acolo!“ răspunse clo- 

colul, „şi cail se tem să meargă mai departe.“ 
Boeriul se uită pe fereasta rădvanului afară şi strigă cătră Tigan: 

„Măy Tigane, Yeși de-acolo din groapă!“ | 
„lan tacă, cucoane, nu grăi cu morții!“ răspunse Ţiganul cu un glas 

năbușit. 
„Da teși din groapă, mă! Ţigane hăr?* îi mai repeţi -borerul. 

„Nu grăi cu morții cucoane!“ 
„Măr MTigane, da, reşi din bortă. oră te 'ncord cu biciul aresta de 

'p-a trece de dor!“ 
„Nu grăi cu morții, cucoane !*



258. 
„O tu etoară pâîngărită, lasă, că te-ori învăţă eă cu cine să vorbeser 

tu aşă! Mergi, măr clocolule, de” trage vro cîtevă cu biciul resta de 
să crepe pielea!“ 

Crocolul sau coborit din rădvan şi ai prins să îmblătească pe bie- 
tul Tigan, cît strigă şi răentă din toate puterile. Pe urmă au pus bietul 
Tigan mînile şi pe la dos, pentrucă cam pe-acolo jucă mai de-ales biciul, 
şi, cînd aă aflat că nu numai îi cald, dar” chiar fierbinte de-atâta jupăitură, 
au sărit de-odată din groapă şi au început a mulțămi ciocorulur Şi bole- 
Yeriulur că "l-ai învieat, şi după accea ai prins să se roage pînă la 
pămînt ca săi vîndă lui biciul acela, care înviă morţii. Atîta s'au pus 
Tiganul pe lîngă buleră, cît n'aii avut încotro şi îi /l-aui vîndut. Mulţă- 
mindu'x tare pentru acest bine, au purces Tiganul mar departe, socotind 
în sine: „Lasă! că de-acii înnăinte am să fac minuni cu bicrul ăsta! 
Am să înviă și ei morții, ca un Dumnedei, şi toți oameni! or veni la 
mine şi s'or închină și sor rugă ca să li scol morţii! Am să fiu mare 
şi bogat şi am să întrec pe toți oamenii în cinste, chiar şi pe borertul 
de la care am biciul!“ 

Mergând Tiganul așă tot înnăinte, ati trebuit să treacă pintiun sat. 
Aice aii audit la o casă nisce bocete. și plînsete ca acelea 6ît te rumpeă 
numai jalea. Aice au fost murit omul cel mar bogat din tot satul şi toate 
rudele şi toți sătenii îl bociă aşă de tare, cât răsună în toate părţile! 

Piganul au întrat în casă, “şi-au făcut şi el cruce, şi după aceea 
au mers la breata văduvă, carea se sfărmă de plins lîngă mort, şi "rai 
dis: „Lelişoară! da ee bocesei atîta! Spune'mi numai, ce "'mi% dă mie, 
şi eu îndată "pr-oru înviă bărbatul !* o 

„Ce dicr tu, măr Tigane!“ răspunse femerea jălind, „tu esci în stare 
să'mi învii bărbatul? Acuma”! pierdut săleacul pîn” la a doaa venire ' 
Şi începe ear a scînci şi a plînge, sărmana muiere.“ , 

„Ba aşă, lele dragă“, îi dise Tiganul; „Și eăi am fost în vieața mea 
mort odată, şi pe mine m'ai învieat altul, și acuma sciui şi e cum 
se înviă oamenii. Spune'mi numai, ce "mir dă şi ei pe loc “ţi “lori 
înviă !* | | 

„Măr Tigane !“ în dice femerea cam suprinsă de laudele 'Ţiganulur; 
„dacă face tu una ca aceasta, apor săi Iar ce vei vrt de la 
casa mea!“ 

Țiganul, bucuros de această juruită, au poroneit tuturora să reasă din 
casă şi, închidînd uşile, au prins a încordă mortul eu biciul, şi a'1 bate, 
şi a jupăi, ba pe față, ba pe dos, pe toate părţile, tot strigînd: „leşi, 
mă! Tigane din groapă, mw'mi spăriă cail!“ Şi tot aşă, tot aşă pînăce 
acuma "l-au mai fost făcut bucățele.



  

Audind şi vădind oameni! de departe ce direge Tiganul cu mortul 
în casă, aii strigat pe dinsul ca să încetede și să li deschidă uşa, dar” 
Tiganul nu voră să asculte, ci'şi păqiă treaba sa tot înnăinte. Aţuncr 
oameni! ai spart ușile şi s'au băgat la dînsul în casă ca să mîntuească 
pe bietul mort de la o muncă aşă de grozavă, şi ai prins pe Țigan să'l 
îmblătească de” mergea petecele, dicîndu'r: „Da ce faci tu, bătutule de 

Dumnedeu! Tu cînd îi vedă una ca aceasta, sățI faci cruce, să baţi 

m&tane şi să dici: Dumnedeu să/l ierte şi să/l hodinească,, da nu să mun- 
cesci morții şi să'1 spargi în bătare! Auditu-ne-ar ?* 

Oamenii sai îndurat şi "I-ai dat drumul. 

leşind Ţiganul bătucit cum îi mărul, din casă, s'au dus pe drum 

mai departe şi au dat peste o nuntă mergînd la biserică la cununie. 
Nuntaşi! tot chiură şi răcntă, ear lăutarii trăgea nisce hore de te rădică 

în sus nu alta! 

Cum numai au zărit Tiganul nunta, au socotit căi un mort şi ai 
început a'ȘI face cruce şi a baie mătane în drum şi a strigă: -„Dumne- 
deu să/l Yente ! Dumnedei săl hodinească 14 şi tot aşă o pădiă. 

Vădindul nuntaşii, ai sărit la dînsul şi ai început sl bată şi să/l 
bată der mergea colbul, dieîndu”: „Măr Tigane! Tu când în vedă una 

ca reasta, să anini o năframă pe o prăjînă și să sari în sus şi Să strigr: 
Yu! Iu: Xa, să trăească, tot de-acestea să fie, dar” nu aşă după cum 

faci tu !% | 
„M& rog, lăsaţi-mă măcar cu oţiră de suflet, că de-acuma aşă 

oră face 1 
Nuntaşil "-asi dat pace şi Tiganul ai mers buchisat bine mai de- 

parte şi aii întălnit nisce oameni cari fugămă un pore ca săl prindă şi 

să tare. Tiganul atuncia, socotind că nuntă, au acățat o cătrință de o - 

prăjină şi au prins a sări şi a strigă cât putea: „ru! Iu! Iu! să 

trăească, tot de-accstea să fie ! ru 

Vedînd oamenii pe Țigan că li spăriă porcul, "l-ai apucat şi "l-au 

îmblătit bine bine, și "I-au dis: „Măr Cioară! da tu cînd îl vedă una ca 

aceasta, nu să clohăescl, ci să strigi: Săți fie de bine, săţi ajute Dum- 

nedeu să prindi, să aduci a casă, să! tar, să'l frigi, pe talgere să/l 

pur, sl mănînci sănătos cu femerea şi cu copiil, să'ţX ungi cuţitele şi 

- faveulițele pînă la plăsele, mînile pînă la cot, gura pînă la urechi, și 

aşă, măl 'Tigane, da nu încă să'l sparil 1% _ 

„M5 rog dumilorvoastre“, dise Piganul ; „lăsaţi.mă, lăsați-mă& măcar 

viă, că de-acuma așă oră face !* , i 

Abră ai scăpat bietul Ţigan şi de aice, cînd eată că au vădut pe 

un om subt un gari făcîndu'şi treaba. Îndată aă şi început ar ura: „Să 

fie de bine, să'ți ajute Dumnedei să'l prindi în mîni, săl aduci a casă, 

! 19



Ă 290 - 

săl tar, săl frig, pe talgere să/l pui, săl mănîner cu toată gloata, să 
ungi cuțitele şi furculițele pîn' la plăsele, niînile pîv”_la cot şi ura ptu” 
la urechi! 

Atunci ai sărit omul mînios de sub gard şi aă înșfăcat pe Tigan 
la bătare şi "l-au îmblătit de "-aui mers petecele, ŞI-apol "l-ai învățat 'așă: 

“pMăr Tigane! Tu cînd. îi vedă una ca aceasta, nici să nu cauţi, ci să 
Xar o petrecică, şi să faci sfirrrr într'acolo, şi să strigi: „Ihiu! na! 
stă'ț-ar în faţă!“ 

„Me rog, lasă-mă!“ dise Tiganul, „că de-acuma tot aşă oră. face!“ 
N'ai mers mult de aice şi ai dat peste doaut babe păduchindu-se 

pe prispă afară la soare și, apucînd un bolohan, îl asvîrli într'acold de 
au spart capul unei babe, şi strîgâ după aceea: „Ihiu! na! stă-var 
în fata Ie 

* babele au sărit îndată, şi unde nu "l-ai încărerat pe sărmanul 
PR şi "lau bătut şi "l-au bătut, cât aveă să'l 'stîngă în bătare, că 
babele cînd baţ, apor nu”! şagă! Şi ai început a! spune și al învăţă: 
„Tu, măr 'Pigane, cînd în vedă una ca, aceasta, să'ți bagi şi tu cluha -ta 
cea răpănoasă și hîrsită acolo ca să "țr-o păduchie, dar” nu să faci o daună 
ca areasta, !* i 

„ME rog, lăsaţi-mă pentru toți Dumneeir răspunse Tiganul, „că 
de- acuma aşă ori face! 

Babele aa milostivit și x-au dat pace de la o vreme. Atunci Ți: 
ganul au apucat-o la fugă bucuros că aii scăpat de scărmănătura babelor. 

Ducîndu-se aşă pe drum mai departe, au vădut doi cîni mîneîndu-se. 
Îndată Şi-au băgat şi el capul acolo ca să îl păduchie. Cînd au prins 
cîni! al scărmănă, eră să'y facă capătul, să nu se fi îndurat nisee oameni 
şi să nu'l fi scos de-acolo! - - 

Bietul Tigan, bătut ea o dobă, și încă mincat și hăreătit şi de cîni, 
'ŞI au adus a minte de copil şi de mulerea sa şi ai vrut să meargă a 
casă. Dară trebulă să treacă încă peste o apă mare. Cînd au sosit ȚI- 
ganul aice şi eră acuma în mijlocul punţii, au stătut puțin Și 'ȘI-aui tras cevă 
pe samă, și-apol au dis: 

“„Câtă lume am îmblat, 
„Încă m dos nu "mi-am cătat!: 

| „Căer, adause el mar departe, de "mi Sar fi întîmplat cevă pe-acolo. 
aice am destulă apă și m'otă pute curăţi !& 

Şi cînd s'au întors ca să se caute îndărăpt, au prăpădit cumpăna 
şi au picat în apă şi, fiindcă apa eră foarte mare și repede, nu s'a mai 
putut scoate. ci s'au înnecat în valurile ex. Ear eu 

„m'am încălicat pe-o prăjînă 
ȘI vam spus această minciună !% 
OI
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Ţiganul Păcală. 

Sau nărmit odată un 'Țigan la un om și se purtă bine cât se purtă, 

dar când îşi puneă caru'm pletii, nu "l-ai fi urit la cevă, să te fi pus cât 

şi cât. Așă aveă odată stăpînu-săă de adunat şi, ca să nu meargă și el, 

Sai făcut 'Ţiganul foarte beteag. Stăpînu-săui au fost mers înnăinte. la 

adunat şi "l-ai lăsa a casă ca săi aducă de mîncat, șr-apol să adune 

şi el. Dupăce-au gătit stăpînă-sa, ospăţul, ai dis: „Măr Tigane! Hai la 

adunat şii duce şi de mîncat stăpînulur tăi!“ 

„Eni nu pot astădi, că's beteag !“ răspunse el, „di-te dumiata stugură !“ 

„D'apoi 'mi” face tu toate lucrurile mele în locul meă pă 

„Da de ce nu, că pe semne pentru aceba's haârgat ca să pot face 

stăpînului orice lucru la care m'a pune !* qise 'Țiganul, ca-doară ar r&- 

mîn€ a casă. i 

Femerea seiă toanele Iv! şi nu s'a mal pus cu dînsul la price, ci Mau | 

poroncit nuniar: „Să scii dară, să'mi speli copilul şi pelincile lur; să mi - 

hrănesc vaca, şi să da! grăunțe la cloşcă! Cînd oră veni 'eă a casă, 

să le aflu toate acestea gata!“ | 

„Bine! bine !*, răspunse Tiganul, „mergi dumiata numar sănătoasă, 

că de toate atestea oră purtă ei grijă!“ 

Stăpînă-sa sai dus și aii lăsat pe Tigan a casă să gospodărească. 

Tiganul sau apucat întîră de copil, "l-au luat din leagăn, 'l-ai spinticat, 

"l-ai pus întrun căubăraş şi "l-ai spălat frumuşel: inima, marul, plămiile 

maţele, toate, toate, cum se cade, şi le-ai înşirat după aceea pin cute 

ca să se zbicească. | 

Făcând treaba aceasta, M-ati venit în cap să se bage în pivniţă să 

tragă și el o duşcă de vin, pentrucă stăpînu-său nu prea vreâ “să dee 

cînd eră a casă. Deci sau dus Tiganul la un poloboc, "-au scos cepul 

şi au tras amu cât au îras, dară ati audit nu sciă ce dupăind pin ogradă. 

Țiganul atuncia, de trică să nu fie cumvă stăpînu-săi, aii lăsat poloboeul 

destupat şi au Teşit repede afară şi, neaflînd pe nime, a iitat să se mal 

întoarcă îndărăpt ca să astupe polobocul, ci ai luat pelineile copilului 

şi Sai dus cu ele la Siretră să le spele. Cînd le frecă mar bine, "si-au 

adus a minte că au uitat polobocul destupat în pivniță. Atunela. ati lăsat - 

pelineile toate în apă şi au alergat a casă să astupe polobocul. Cînd 

ai venit 'Ţiganul la dînsul, polobocul eră scurs de tot. „No cam pățit 

una! dise 'Piganul, şi'și aduce a minte că aii lăsat, pelineile toate în apă, 

si dă rute fuga la Stretri, dară înzădar că apa le-au fost luat pe toate! 

Ce să facă Țiganul? Acuma nici una nu eră, nicl alta! „Her, nu! 

nimicăt, dise el şi s'aă întors a casă. 

19*
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" Aice aveă să dee Tiganul de mîncat la vacă. Au luat o furcă şi 
au mers în ocol şi ai căutat ce face vaca. Ea nu eră încă flămîndă, 
că rumegă. Cînd au vădut-o Tiganul că rumegă, au socotit că] înstrîmbă 
pe dînsul făcînd tot aşă cu gura, şi" dise cu glas amerințătorră: „Da nu 
mă înstrîmbă, hiîrştioagă !4 | 

Dară vaca își păgiă treaba şi tot rumegă. 
„Her! n'audr? Nu mă înstrîmbă!“ îr mai dise Tiganul clătinînd 

din cap. 

Vaca îşi tot pădiă treaba. 
„Da nu'ţi spun eu să nu mă înstrîmbi, trăsnească- te tunul să te trăs- 

nească!“ îr max dice Țiganul ȘI-apor apucă un par şi deşală vaca! 

„Acuma mal am”, dise Tiganul, „încă de hrănit cloșca și-apol oră 
fi ata: cu toate cu ajutorul ur Dumnedeii !% 

Se Ya Tiganul și întră în casă şi merge la cloşcă şi vr& să dee 
nisce grăunțe de mîncat. Dar cloşea. cum "l-ai vEdut, au început să 
strige: „Cîrur! clone! clone !* 

„Da taci, galiță! Și tu vrei săi baţi joc de mine ?% 
Găina tot: „Cîrrrr! clone! clone !% 
Tiganul au mal amerințat-o odată şi, netăcînd ea, ai apucat o lo- 

pată și "rau sfărmat capul; însă, ca să nu se răcească oauizle, le-au scos 
pe prispă afară la soare și sau pus: sîngur cu pîntecele gol pe dînsele 
şi au șădut aşă. . 

Mai de sară eată că au venit şi stăpînă-sa a casă şi au început a 
strigă la poartă să se scoale de pe prispă şi să-I deschidă poarta. 'Figa- 
nul atuncia: Clone! clone! la dînsa.. 

„Da ce faci tu măr Tigane acolo 2% 
EI: „Clone! clone!“ , 
„Da ee faci tu acolo? Doară nu ese cloşcă 2% 
Dară Tiganul tot: „Clone! elonc!E - | 
„Deschide'mi, măr 'Tigane, poarta! Ori ce? Poate 'mr-ăi făcut vro 

poznă ?  Spune'mi, că te-orii rertă!“ Me 
»"T-am ucis „cloşea!*' î dise Piganul, „pentru că mau poreclit 

cînr clone!“ | „d 
„Ce dici tu, "mi-ai ucis cloşea 2% 
„Da!* , | 
„Bine, bine, te Yert, vină numai de'mr deschide poarta! 
Dară Tiganul au început earăş: „Clone! clone!“ 
„Da ce, măr Tigane?“, îl întreabă max departe femeiea ; „poate 

"mi-ai mai tăcut şi altă poză 2% 

Tiganul tot: „Clone! clone!“ 
„Da ce'1?%
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»"Tr-oră spune, dacă mei vertă e 

„Te-oră Yertă, numai spunem! și vină dem deschide poarta!“ 

„Tram scăpat pelincile copilulur pe apă şi "i-am slobodit un po- 

loboe cu vin. tot!“ 

„Ce-aud eu? Un poloboe cu vin, tot! La ce, Dumnedeule! ar mar 

remas_ tu a casă, măi 'Tigane!... Hm! No, no, bine, bine, vină de'mi 

deschide poarta!“ 

Daw Tiganul earăș: „Clone! clone: 

„Poate ai mal făcut şi altă poznă! 

Tiganul tot: „Clone! clone! 

„Spunem şi "vină de'mi deschide! 

„Trăou spune, dacă măi tertă : pe 

„Te-oră Yertă, numa! spune'mi!“ 

„"Tx-am omorît vaca, că mi5 înstrîmbă !“ 

„Doamne Dumneqeule! El "mi-ai omorît vaca,! Săracir copil mDIei, 

cu ce "oii hrăvi eu de-acuma? Măr Țigane, prelea ta nu face atita, 

câtă pâgubă "mi-a „făcut tu mie! Daw scoală-te acuma de'my deschide 

ul 

tu 

iu 

poasta !“ 

Țiganul însă tot: „Clone! clone!“ 

„Ce măr 'Tigane, poate "mi-ar mai făcut încă, vreo poznă ? Ardă-te 

focul să te ardă! Da spune'mi, cey 24 

Ţiganul tot: „Clone! elone!“ 

„Da scoală-te. măi figane, de'mi deschide poarta, oil te rump! 

Țiganul atuneia: „M'oră sculă, dacă m6'Y Yertă,!“ 

„Să aud mal întră ce-ar mar făcut?“ 

i. -am spinticat copilul, pentrucă ...... 

Mr ax spinticat copilul? Ucigă-te pota să te ucigă. mă! drace de 

Tigan dice femerea şi sare. tute peste poartă amă cum au putut, şi au! 

alergat în casă şi, cînd 'şr-aă vă&dut copilui curățit aşă, au înşfăcat re- 

pede vătrariul şi ati reşit afară, şi unde n'au prius să mîajască în Ţigan 

cu dînsul, der mergeă sînge pe spinare! 

Țiganul atuncia ai sărit, ca fript, de pe oauă, cari toate eră turtite, 

Şi ai tulit-o la fugă şi s'au cam ma! dus în lume de nu s'au ma! audit 

de numele lux. - 

1 

A 

Boierul grijuliu şi vătavul istet. 

Eră odată un borerid foarte bozat; el aveă mat multe moşir pe car! 

le lueră sîngur cu oameni! săr. El se sculă totdeauna desdemineaţă şi 

se ducea pe la lucrători ca să vadă cum lucră şi cum stau trehile ico- 

nomiel. “Toată diulica eră pe picloare, numar la osptț şedeă şi el puțin. 

,
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Dar”, pentrucă aveă multe moşii și foarte mulți lucrători, nu putea să 
le vadă singur pe toate întro di și să privighrede în tot locul, de aceea 
Şi-au căutat un vătav bun şi credincros şi Y-au poroneit ca să îmble 
acesta pe unde nu puteă îmblă sîngur, şi apor s4I povestească toate 
cîte-au vădut şi cum au aflat pe unde au fost. Așă de tare eră învăluit 
bolenul cu trebile iconomier, cît n'aveă nict măcar cînd să asculte 
veşiile vătavului său, și de aceea îi poroncise ca numar atunera să îi le 
împărtășească, cînd a stă la ospăț. 

Această poroncă eră bună pentru boterru, dară cam reâ pentru bietul 
vătav, căci boreriul ospătă, ear” vătavul povestiă, şi la urmă se sculă 
amindoi de-odată de la masă, boteriul însă sătul, dar vătavul mar mult 
flămînd. Aşă mergea tot di după di. Ce să facă bretul vătav, că 
de spus nu cutedă să spură borerrului ca să'și aleagă alt timp pentru 
ascultarea poveştilor și lui să” dee pace la masă ca să mănînce şi el 
cum se cade? "Și-au propus însă ea întrun chip oarecare să dee de 
cunoscut, că el se seoală totdeauna ftămînd de la ospăț. . 

Șădind' într'o di borenul la masă, au pus pe vătav să! povestească 
pe unde ai fost şi cum mai stai trebile iconomier pe acolo. Vătavul au 

  

“început ax povesti toate cu de-amărantul. borentul însă ascultă cu luare 
a minte și ospătă mereu. Încă nu gătise boleriul bine de ospătat, și 
Vătavul încet de a povesti, poate că sfirșise, sau poate că voră să 
guste şi el cevă, mai ales vădînd că bucatele sînt pe stirşite. 

Vedind borerul că vătavul tace şi se întuflică repede cu nisce plă: 
cinte, "l-au întrebat, ori de au isprăvit cn veştile de pe unde au fost? 
Vătavul "I-au r&spuns că da şi mâîncâ rute mar departe, că se temea că 
s'a sculă boreriul şi el va rămînă flămînd ca totdeauna. 

Atunci "l-au întrebat boreriul, or de nu may scie şi alte noutăţi şi. 
dacă scie vreunele, să ?i le povestească. Se vede că el nu putea, ospătă 
fără de-a ascultă pe altul vorbind câte una alta. 

Vătavul atunci îr răspunse: „Alte noutăţi nu sciu decît doară (să 
Yertaţi, mă rog de cuvînt cum prost!) că au fâtat o seroafă şi au făcut 
trexsprece pureei şi că n'ar fi alta rău nimică decît numar atîta că 
Scroafa are numai doauăsprece ţîţe !* 

„Da ce fac purceluțir?* îl întrebâ borertul mar departe. 
„Că Ia sug şi er!“ răspunse vătavul. 
„Dar al treisprădecele ce face?“ îl întrebâ ear boreriul. 
„Hm!“ dise vătavul, „acela, cucoane, stă Şi se uită cum sug -cera- 

lalți doisprece; ra tocmai așă ca şi mine. că şi eu tot stau şi mă ut 
cum ospătați dumravoastră !% | 

Audind boreriul aceste cuvinte, ati înțăles încotr6 o ţînti vătavul 
şi se lăsâ de datina sa de a ascultă numar la masă veştile vătavuluy 
despre trebile iconomier! | 
2
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"Cucoselul și mita. 

Eră o babă şi un moşneag şi aveă un cucoşel care li făceă multe 

de toate pin casă; ei se încunjură hăt binişor cu dinsul. | 

Întwo duminică sani- dus moșneagul la biserică şi ai spus babei să 

rămîlă a casă şi săi facă cevă bun de mîncat. Baba sau aşădat pe un 

seaun lîngă vatră şi ati început a fierbe bucate pentru moşneag. Se mută 

în eotruță şi vede că "i se gătese lemnele şi strigă pe cucoşel ca să”! 

aducă nisce surcele de la lemnarti. 

Cucoşelul ati fost pe loc la treabă. Culegînd sureele, n'aii băgat 

de samă şi au căleat cu un picior înti'o baligă de vită și s'au feştelit. 

Scârba lui! Aă alergat repede în casă şi aii rugat pe babă ca să iale 

fuxoruşul săi şteargă picioruşul. Dar baba nai vrut, ci "ai dis balu! 

Cucoşelul sai dat seîrhit întio parte şi au așteptat pe moșneag. 

Cind au sosit moșneagul de la biserică, ati dat cocoşelul tuguţa la dînsul 

de i s'aă plins și "I-au dis: „Moşule! moşule! Bate baba, să iale furo- 

rușul să'mi şteargă pieroruşul !“ 

Moşneagul încă "ai dis bau! 

Cucoşelul atuncia tuga la mugur şi dice : „Mugure! Bate pe moş 

neag, moşneagul să bată, baba, baba să iale fuioruşul să'mi şteargă 

picroruşul 1“ 

Dar nici mugurul n'a vrut, ci ai dis şi el baiu! | 

Atuner ai alergat cucoşelul la eapră și m-au dis: „Capră! Roade, 

mugurul, mugurul să bată pe moşneag, moşneagul să bată pe babă, baba 

să are fuloruşul să'mi şteargă pieloruşul !“ 

Şi capra "ai dis baru ! | 

„Cucuşelul ati dat acuma fuga la lup și M-au dis! Lupule ! Mănîncă ca- 

pra, capra să roadă mugurul, mugurul să bată pe moşneag, moşneagul să 

bată pe babă, baba să tare fuioruşul să'mi șteargă picroruşul !“ 

Nier lupul nu "l-ai ascultat, tot baru M-au dis. 

Cucoşelul au mers acuma, la puşcă şi M-au dis: „Puşcă! Împuşcă 

Japul, lupul să mănînce capra capra, să roadă mugurul, mugurul să 

bată pe moşneag, moșneagul să bată pe Dabă. baba să Tare furorușul 

să my şteargă picrorușul!“ | 

ŞI puşea "I-au dis baru ! 

“Cucoşelul au alergat repede la şoarece şi "au dis: „Şoarece ! 

Roade puşea, puşea să împusce pe Imp, lupul să mănînce pe capră, 

capra să roadă -pe. mugur, mugurul să bată pe moşneag, moşneagul să 

bată pe babă, baba să Iare furorușul să'mi şteargă, picrorul !* 

Soarecele W-au dis ear” baiu !%
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Acuma, aă alergat cucoșelul la miță și "I-ai dis: „Miţă! Minăncă pe șoarece, şoarecele se roadă puşea, pușea să împusce lupul, lupul să mănînce capra, capra să roadă migurul, mugurul să bată moşneagul, moşneagul să bată baba, și baba să rare fuloruşul să'miy șteargă pi- cxorușul !4 Ă 
Miţa "l-ai ascultat. Aa dat îndatamare fuga la şoarece, șoarecele fuga la puşcă, pușca fuga la: lup, lupul fuga la capră, capra fuga la mugur, mugurul fuga la moşneag, moşneagul fuga la babă, şi baba au luat futoruşul şi-au şters cucoşelulur pictoruşul ! i 
Notă. Această poroganie o spun mamcele copiilor cînd încep ei a pricepe şi a vorbi, tot numărînd pe degetele lor. de la mini, saii de la picioare, spre a li ține pironită luarea a minte. Această poroganie este 'si un sămn pentru părinți ca să'și țiiă curați copilașii. E , 

DO 

Cum sai descoperit barabulele Și tabacul. 
Un boterră foarte avut şi vestit în lume aveă o fată tare frumoasă, cît nu se mai află alta asemenea el în toată lumea. Ce-au făcut ea, ce-ai dires, nu scii; dar atîta sciu că într'o bună demineață, s'au trezit bieata fată plină de nisce bube tare scîrnave, duce-s'ar numay pe pustiri! Aceste bube "-auă fost acoperit tot trupul şi toată faţa aşă de cumplit, cât maveal unde pune nic! măcar un virv de ac. Această podoabă unită au făcut pe breata fată atit de greţoasă, cît nime nu se puteă apropiă să caute la dînsa, fără ca să ?i se fi făcut rău. 
Mai năinte eră, breata fată pentru părinţii să! odorul cel mar pre- țios și mar scump pe lume, chiar mar Scump şi decît ochi din cap, că pe ochi "-ar fi dat, dar pe fată ba; acuma însă, decînd cu bubele acestea, şi lor începi a [i cădeă tare cu greu şi a li fi chrar ruşine cu dinsa, mail ales pentru oaspeţii cer mulți ce venră la ei în toate dilele. Ce să facă boreriul ea, să'şI scape fata de bube? „Aă chremat toți doftorix de pinprejur ca so tămăduească, şi mau putut; apor au trimes cărți prin toată lumea, de-a lungiș şi de-a curmediş. ca doară s'ar găsi vreun doftor care să'1 tămăduească fata de bube, dar niciunul din el mau fost în stare, măcarcă li jurută mult bine pentru un lucru ca acesta. Pe urmă, vEdînd că nu încotră, că nu niCcI un felu de scăpare pentru bieata copilă, aă Cugetat mult că cum ar face ca să mîntuească pe sărmana fată de chinurile eY, şi cum să seape şi el de ruşinea cea mare ce 9 pătă în toată diua de la oaspeții săi?  Chipzuind așă încolo şi 'meoace, ma! sfătuindu-se şi cu nevastă-sa, au venit pe aceea, că altă mîntuire pentru dînşir nu%, decît doară să, prăpădească, întrun chip saă altul, pe bleata copilă și-apor să lățască vorba că au murit,
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Cum "şi-au pus în cuget, aşă au și fost! 

Boreriul “şi-a luat într'o di fetiţa din casă, aii învălit-o toată ca să 

nu vadă nimică, şy-apol ai plecat la drum cu dînsa. După o călătorie 

lungă ati ajuns la Dunăre. Aice-'șr-ai pus fetița într'o luntrişoară şi 
M-ai dat drumul pe apă să se ducă încotro "1-a purtă Dumnedeii de grijă, 

ea el. plin de jale, s'au întors îndărăpt a casă. 
Cum s'au vădut fetiţa sîngură pe apă, au început a plînge cu jale şi -a 

sthîgă în gura mare pe tată-săui ca să n'o lese sîngură pe apă că s'a înnecă ; dar” 

toate bocetele şi strigătele er ai fost înzădar! Nime nu eră pe-acolo ca 

s'0 audă. Limtrea au fost răpită de valurile Dunării şi sau cam mal 

“dus. ' Plutind fetița în luntre amu cît au plutit, o di, doauă. eată cai 
zărit în depărtare munți şi o pădure mare şi deasă. În prejma aceste 

pădun tăceă Dunărea o cotitură mare. În cotitura aceasta au îzbit val 

lurile luntrișoara spre mal, uude s'au încurcat în nisce găteje. 
Vădînd bieata copiliţă malul, s'aii prins de nisce crengi ce spîndură 

în apă, și ai leșit la uscat. Acoleă eră o pădure deasă și întunecoasă. 
Ce se facă bieata copilă aice și încotro s'o apuce acum? Lepădată de 

tată şi de mamă şi lipsită de tot binele, ai început a suspină și a plînge. Plîn- 
gînd aşă, ai apucat-o pin pădure cugetînd în sine: „Of! de m'ar găsi 

mai degrabă nisee lupi ca-să mă mănînce, că nu's bună acum de nimică, 

sînt părăsită de toţi, ehiar şi de cer ce 'mi-aii fost mar dragi pe lume!“ 

Îmblînd copila multă vreme pin pădurea aceasta încolo şi 'mcoace, 

i sau făeut foame mare, cît o curmă la maţe. În luntre cât au fost, 

aveă puţină „merinde de” lu tată-său, dar acuma ce să facă beata, că 

paveă niclo fărmătură, nimică de mîncat? La părinți cît au fost, aveă, 

de toate cîte numar poftiă,. de-a gata; de aceea îi venră acuma foarte 

greu, pentrucă nu sciă ce să 'nceapă și să dreagă ca să'și potolească foa- 

mea! Dar ncvorea învaţă pe om! Copila au căutat pin pădure în toate 

părţile şi au aflat o burureană cu nisce pomițe ca alunele. Ea ai cules 

alune de acestea și au mîncat. Nu eră prea bune, dară nici rele de toi. 

Apoi sai apucat de ai săpat burureană aceasta. şi au aflat la rădăcina 

e nisce bubuleţe ca pădurețele şi chiar ca merele de mari. Și pe acestea 

le-aii gustat şi M-au plăcut încă mat tare decît alunelele de de-asupra. 

Bucurieă e! că au găsit cevă cu ce să'şi stîmpere foamea! De-aici în- 

năinte numai cu aceste alunele şi bubulețe -'şi-aă ținut ea, dilele ! 

Îmblînd fetița tot aşă rătăcind pin pădure au mal dat şi de altă 

buruleană mare, corcită și cu nisce frunde miacoșe și mari. Cum ai 

vădut-o, au și venit la ea și au privit-o cu mirare din toate părţile. Pe 

urmă au început copilița a se jucă cu frundele burulenii acestera, a se 

împodobi cu ele, a'şi face o haină, a le pune ba pe cap, ba la urechi, 

ba a le băgă în sîn, înscurt. ia așă cum fac copiii cel brudii, cînd se
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dai la joc cîte cu una alta. Dupăce-ai însărat, au trebuit copila să se 

culee unde aii apucat-o sara, precum făcuse și pînă acuma. Culeîndu-se 
ea, ai uitat 'o frundă de-acelea în sîn. Cînd se scoală demineața, se 

dă earăș la jucat, că n'aveă alta ce să facă și, cătînd în sîn, au aflat 
frunda.  Dară ce mirare! Pielea unde au fost lipită frunda, eră așă de 

curată, ea cum au făcut-o maleă-sa.  Vădînd breata copilă aceasta, n'a 
sciut ce să facă de bucurie, pentrucă pricepeă că ami "şI-aui dat şi ea 
peste leac. Îndatamare au alergat la buruleana aceea, ai rupt mai multe 

frunde dintr'însa și s'au înfăşurat cu ele din crescet pînă n tălpi. Așă 
ai r&mas ea și peste noapte. Sculîndu-se demineața, sau vădut pe tot 

trupul albă ca ghiocul, şi curată cum ai dăruit-o Dumnedei marcel sale. 

Bucuriea er. eră fără margini! Tot bătea ?n pălmă şi săriă ?n sus!. În- 
dată și cugetâ, la părinţii săy, că ce ar gice er şi cît de tare s'ar bucură. 

cînd ar vedă-o așă de curățică şi de albuță! "Șr-ai propus dară ca să! 
caute, că poate tot "Ya nimeri. 

Mai întîi ai cules ea o mulţime de alunele şi de bubureţe de acelea, 
cu cari se hrănise pînă acum; apol au strîns sămînță de la burureana 
aceea cu care sau vindicat; au luat și fiunde și rădăcini şi le-aii pus 
în sîn, şi pe urmă au plecat cu toate prin pădure spre partea aceea, 
încotro credeă că'1 apa aceea pe care piutise ea cu luntrişoara. Ea s0- 
cotiă că, ajungînd aice, a zări pe cinevă care so treacă şi s'o ducă la 

“părinții săr. | 

Îmblind fetița multă vreme pin pădure rătăcind încolo și 'ncoace, 
eată că tot au nimerit li Dunăre. Aice au căutat în toate părţile ca 
doară ar vede vro corabie și, zărind una de departe, au început a face 
cu mîna și a strigă în gura mare: „Oameni buni! oameni buni! veniți 

încoace !* i 

Audind corăbierir răenetul .bieter copile, aă dis unul cătră altul: 
„Acold trebue să fie rătăcit vreun om pămintean“, şi au notat spre mal 
cătră copilă.  Ajungînd aice, s'aă mirat foarte de frumuseaţa er şi ati 
întrebat-o, de unde” şi cine şi cum de sau rătăcit prin pustinurile 
acestea ? . | i 

Breata copiliță, brudie cum eră, l-au povestit toată jita, adecă 

pătăraniea ei, din capăt, toemar după cum au fost: a cul este ea şi cum 

îl ehreamă pe tată-său; cum au fost ea plină de bube; de ce şi cumau 
dat-o tată-săa pe apă; cum s'au descărcat ea acolo; cum și cu ce sai 

hrănit prin “pustirurile acestea şi cum s'au curăţit de bubele cele -scîrnave, 
înscurt, toate cîte 'au păţit ea pîn' acuma, Pe urmă au rugat ea pe co- 

răbieri, carI ai ascultat-o cu gurile căseate, ca s'0 -ducă earăș la tată-săi 

a casă, că l-a dărui mult bine pentru aceasta.
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Făcîndu-li-se corăbierilor milă de breata rătăcită, au luat-o în co- 

rabie şi au pornit cu dînsa pe Dunăre în sus şi sau dus, s'au dus vro 
cite-va dile sai săptămîni ami cât sau dus și de la o vreme ai oprit 
corabiea Ja un mal şi ani dis copilei: „Sceobori aice din corabie și, vedi 
tu drumul acesta? tot ţine-te de dînsul, nu dă ?n lături, că cu timpul 

îi ajunge la tată-tău a casă“. | 
Copila l-au mulțămit tare frumos "peatru acest bine ce 'I-aii făcut, 

Şl-apol au apucat drumul tot înnăinte. Mergînd ea ami cât aii mers, ai 

ajuns de la un timp la curtea tătîni-săii şi, întrînd în casă, ai aflat pe 

părinții săx scîrbiți foarte, șădînd pe divan, şi Jai dis: „Eată-mă tată 
şi eată-mă mamă 1% . 

Cum au vădut-o părinții curățică și frumușică, nu sciă ce să facă 
de atita bucurie! Au sărit repede înnăintea ei, ai îmbrăţișat-o şi, plîn- 

gînd, n'o mâl scăpă din sărutări. Bieata copilă plîngea şi ea fără să 
mail poată dice un cuvînt!.- | 

Dupăce “I-ai mal venit în fire, ai întrebat-o părinţii, cum "Tai 

mers; cum de nu s'au prăpădit; cu ce sau hrănit de n'au murit; cum 
şi cu ce s'au curăţit de bubele şi de ranele er, şi cum de-a nimerit a 
casă? ş. m. d. Copila au început a li povesti toate cite îi s'au întîm- 

plat, din capăt în capăt. Cînd: ai spus cu ce s'au hrănit, au și scos 
alunelele şi nierişoarele acelea din sîn și, ar&tîndu le părinților, l-au dis: 

„Eată, acestea "mi-ai fost hrana mea tot timpul de atuncra 'ncoace!“ 

Apor spunîndu-li cum şi cu ce sai vindicat de bube, ati scos frundele 
celea din sîn şi aă dis: „Eătă, aceste frunde tot le-am lipit de piele și 

m'am înfășurat bine cu dînsele ; le am lăsat peste noapte pe trup şi, scu- 
lîndu-mă demineaţa şi deslipindu-le, m'am aflat curată ca din nascere. 

Eată “am adus aice şi sămînța buruieni! acestera şi un corelu de ea!“ 

Dupăce-au gătit copila de povestit toate, -aă luat boreriul merişoa-, 

rele acelea şi sămînța aceea şi au poroneit ca îndatamare să facă straturi 

în grădină şi să -pulă merişoare de acelea în pămînt şi să samene şi 

Sămînţă de burueana aceea ca să se înmulțească, că ar fi păcat să se 

pieardă nisce odoară ea acestea. Dupăce-aii avut boteriul merişoare şi 

Sămînţă de aceasta îndestul, au credui că ar fi bine ca să dee de scire 

la toți borerit că "şi-a aflat fetiţa. De aceea au poroncit să gătească o 

masă strălucită. “Toţi borerir de pin toate ţinuturile -fură pofiiți la ospEț 

ca să se veseleaşcă împreună, pentrucă cea prerdută s'au aflat şi cea 

moartă aii învieat. După ospăţul acesta au arătat borermul celoralalți bo- 

ieri merișoare de acelea şi sămînță de aceea, că avea amă destulă, şi 

hat spus și ce putere minunată ai atît merişoarele cît şi frunda buru- 

Yenir acestera.  Mirîndu-se boierii de puterea hrănitoare a merişoarelar 

şi de puterea tămăduitoare a frundelor burutenii, aii cerut ca să li îm-
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părțească şi lor merişoare şi sămînță de aceea, că ar voi şi ei să pulă 
în pămînt şi să Îi prindă sămînța.  Borerlul l-ai dat foarte bucuros, și 
așă Sau răspîndit merişoarele şi burnreana aceasta în toate părţile şi 
Sau înmulțit aşă de tare, cît acuma se află pretutindene în toată lumea! 

Aceste bobuleţe sati merişoare se numesc astădi barabule, ear bu- 
ruleana aceea se chieamă tabac. Fără de una i fără de alta mal că, 
nu pot trăi oamenii în diăa de astădi! 

  - O 

De unde se trage tabacul. 
Mult timp dupăce-aii făcut Dumnedeă lumea şi toate câte sînt în- 

tmînsa, sai strîns toți dracii: — Cruce de aur cu noi în casă! — la 
un loc şi s'aă sfătuit, ce să dreagă ca să facă şi er ceva ca să nu se 
preardă pomenirea lor. Stătuindu-se er. dară unii cu alți încolo şin- 
coace, Yeşi maimarele lor înnăinte şi li dise: „Dragii mirer! Sciţi vot 
cevă?  Săpaţi o groapă în pămînt, seremeţi-vă de- -ăsupra er cît îți pută 
și slobodiţi vînturi — Să Yertaţi dumravoastră! — într'însa pînăce veți 
împlă- o rasă. După aceea s'o astupați bine ca să nu se r&sufle cevă; 
s'o tot udați cu apă, și-om- vede ce va leşi de-acolo!“ 

Păcînd diavolii aceasta, după poroncă, eată că au. răsărit o buru- 
Yeană mrâcoșă şi cu nisce frunde mari şi late, spre cea mar mare bucurie 
a dracilor. Ce să facă cr acuma cu buruleana aceasta? Dai încolo, 
daii încoace, se sfătuese între olaltă, chipzuese felă de felu de lucruri, 
da” nu se învorese între olaltă, pentrucă unul vreă una, altul alta, și aşă 
sai iscat un hârcăt şi mîriet ca acela, cât îți asurdiă urechile! Hăreă- 
tindu-se er așă, eată că vine dracul cel mar mare între. dînşii și'1 întreabă, 
ce este? ce răcnet fac? Er "I-ai spus pricina şi X-a ar&tat şi buruleana. 
Veădîndu-o el aşă de buieacă, sau bucurat tare, că tot au scos şi el cevă 
la capăt! Apor lrau dis: „Dragi mier! Sciţr vor ce să facem ca tăp- 
tura noastră să se şi lățească în grabă piritre oameni?“ 

„Ba nu, tocmai pentru aceea ne certăm nor aice!: îx rEspunseră 
mil de glasul. 

Apo! cugetînd maxmarele dracilor puţin, lr-aă dis:  „Ascultaţi una 
ca doait! Mergeţi rute la cutare împărat, că puternic foarte şi vestit 
în lumea toată. EI are numar o sîngură fată, tare mîndră şi frumoasă. 
Pe-aceasta, o are ma! dragă decît Inmina, ochilor. Pe aceasta s'0 împleţi 
buftea de bube punoroase şi scărnave foarte şi aşă de dese să fie ele, cît. 
să nu rămîră loc curat pe dînsa, măcar cît să pur un vîrv de ac, şi 
bubele acelea să nu se poată tămădui de om pămintean ! „Vădind împăiatul
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aceasta, va trimete cărți piu toată lumea, de-a lungiş şi curmediş, după 
doftori ca să vilă să! lecuească fata, şi nime n'a fi în stare să! tămă- 

duească bubele.' Atunera m'oiă face eu om bătiîu bătrîn' şi m'oră duce 
la curtea împăratului şi mori dă de 'doftor şi "I-oTă spune că X-orii lecui 
tata, dacă "mira plăti bine cum se cade.  Atunera "'r-oră arătă şi leacul 

şi "X-oră spune să'l înmulțească şi să'l presădească, şi el, de bucurie că 
"Și-a vede fata vindicată, sanătoasă și curată cum aii fost mal întără, va 

poronci pin toată împărățiea, ca vamenil să samene sămînța acester bu- 

ruiene minunate, s'o crească şi s'o înmulțească.  Dară şi tu măr hicule 

de-acolo. dise căpitanul cătră unul din drael, fă-te om de vîrstă; rapi 
lut şi'ţă fă o cloabă cu un crubuc lung, tare frunde din burnieana aceasta 

pe care o s'o numim nor fiutiun şi tabac, și le pune "n luleă, aprinde-o şi 
beă, trutiun, venind după mine! Într acest chip ny-om ajunge scopul deplin !* 

Vorbind el așă, toate ai fost gata într'o clipă, după cum ai 
poroncit. 

Sculîndu-se împăratul acela înti'o demineață și primblindu-se prin 
cămările sale încolo şi 'ncoace, eată că întră o hargată de-a domniţer 

la, dînsul în cămară, cam spărieată şi posomorită, şi! spune cu jale: 
„Luminate împărate ! Eată că ?ntmaceastă noapte au reșit pe firea. măriel 
tale o mulțime de nisce bube punoloase şi cumplit de scîrmave, cît îți 

vine să'ți verși şi maţele la privirea lor, şi ai împresurat-o din crescet 
pînă ?n tălpr aşă de tare, cît w'ar loc curat unde să pur nici vîrvul 

acului! 
Audind aceasta împăratul, Sau spălmîntat foarte, căci o aveă tare 

dragă, și au mers îndatamare în dormitoarea ei şi, vădîndu-o acum atît de 

pogănă, “i sau rupt inima. de jale şi ochir "i s'au împlut de lacrimi. Ce 

să facă el acuma? Au dat poroncă pin toată cetatea lui săr vilă dof- 
torii în clipă să facă cevă ca să nu i se muncească copila. Dară toți 
doftoril din cetate n'au folosit. nimică. După aceea au trimes cărți după 

alți doftori pin toată împerăţiea şi mai pe urmă Și prin toată lumea, 

dară nicrun doftor păminteao w'ai putut folosi nimică, w'ai fost în 

stare să! tămăduească copila! 
Vădind împăratul că nu! mîntuință pentru fiică-sa, sau scîrbit tare 

şi sai întristat foarte, Cînd eră mar năcăjit, mat supărat și mar măhnit 

în sufletul său, eată că întră la dinsul un hargat şi, închinîndw'ise, în 

dice: „Luminate împărate ! Au sosit acuma un moşneag bătrîn bătrîn la 

poartă și dice că se pricepe pe leacuni şi se roagă ca să'l las la măriea ta 

și nu sciu ce să fac, să/l las sau ba?“ 

Împăratul îi răspunse: „Spune să se ducă că, dacă nu m'am fo- 

losiţ cu doftorir cex măY iscusiţi și mar vestiți, aport un ghiuj sbîrcit de 
. pă - =. - . A 4 

bună samă că nu 'miy-a mai ajută ?*
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Împărăteasa, însă "-aui răspuns, suspinînd adînc: „Da lasă! în lă- 
untra, că nic! nu seci! de unde'ți vine leacul și, fiind încă om bătrîn, n-a 
pute folosi măcar cu un cuvînt bun!“ | 

Împăratul se înduplicâ şi poronei să] lese în lăuntru. Întrînd căpi- 
tanul dracilor, în chipul bătrînului, cu celalalt dinapora sa în casă. sai 
închinat împăratului cu plecăcrune Șl-apol "rai spus cai audit și 
el de bubele fetei şi c'au venit ca s'o tămăduească, fiindcă el cunoasce 
o buruleană care vindică orce felii de bube. Împăratul "X-a arătat fata, 
Cum ai vădut-o UcigX/l-erucea, îndată au și dis cătră împăratul: „Cam 
urite bube, luminate împărate, dar” dacă mă ver cunoasce bine. apol să 
scil că pînă mîne "ţi-a fi firea sănătoasă. şi curată cum au născut-o 
malcă-sa ! - 

Împăratul "1-a Juruit mult bine. dac! a face el una ea aceasta, ear 
de n'a fi în stare, apor să sciă că "a tără câpul pentru cutedarea lui. 

Atunci "-au răspuns hîtrul moşneag, dicînd: D'apor, luminate împ&- 
rate, tocmai aşă n'a făcut cu ceralalți doftorr cari au cereat ca săţi 
tămăduească fata de bube! Însă, ca să'ți arăt că nu numai cărturarii 
cel vestiți scii multe de toate. dar” că şi oamenii cer bătrîni, păţiți și 
îmblați pin lume, se pricep cîte la una alta, apox tot moră prinde ca 
să'ți tămăduesc fiica, chiar de "my-ai tătă şi capul!“ Apor gemînd şi 
„hienind păşesce clătinîndu-se înnăinte, bagă mîna, tremurînd, în sîn, şi 
scoate un șmoc de frunde de cele de tăbac şi înfășură cu ele bine pe 
domnița din crescet pînă tălpi și-apor în poroncesce ca să şadă în pat 
acoperită binișor pînă mîne demineaţă. N 

Bieata eopilă au urmat din fir în per precum "-aii spus moşneagul. 
Toată noaptea ai dăcut acoperită bine în pat. A doaua di au chemat 
pe moșneag la dînsa ca să vadă cum în este. Moșneagul au venit, au 
descoperit-o frumușel şi au luat încetişor toate frundele de pe dînsa. 
Cînd sau vădut fetiţa fără de bube, curată cum au mai fost, ba încă 
plelea îi eră încă ma! fragedă, n'auă seiut ce să dică de bucurie și aă 
alergat repede la părinți ca so vadă. Zărindu-o er aşă de curățică şi 
de frumuşică, sănmă în sus de bucurie şi au chremat îndatamare pe moş: 
neag ca să'1 mulțămească pentru binele cel mare ce îi "l-au făcut. 

" Întrând bretul bătrîn cîtinel pe uşă, tot oftînd şi gemîud, Sai în- 
chinat împăratului şi împărătesei, dară celalalt Ucigă/l-erucea eră tot 
dinapola lu! cu huleaua n gură, Văgîndul împăratul, "l-ai primit tare 
bine, "l-au pus să şadă și-apoi “l-ai întrebat, cum și cu ce au lecuit el 
pe fiica sa aşa de degrabă ?* | 

„Prea luminate împărate!“ răspunse bătrînul, pei am o buruleană, 
ce se chleamă tabac. sai tiutiun. tare minunată şi bună de multe leacuri!“ 
şi, scoțind din sîn, îi arată împăratului, atât frundele cât şi sămînța el.
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Privind împăratul cn de-amăruntul frundele și sămîuța bururenil, 

„se uită spre ușă şi vede şi pe celalalt cu huleaiia "n gură, tumînd. şi” 

întreabă: „Hei! da tu ce faci acolo?“ 

„la şi eu. prea luminate împărate“, răspunse Ueigă/l- -criucea, „am 

durere de măsele şi cînd şi cînd "mi se 'ntunică şi vederea ochilor şi, 

ca să'mi ma! alined durerea de măsele şi ca să văd mar bine cu ochii, 

am început să beu) şi eu tabac și să rugum şi în gură.“ 

Înţglegînd împăratul că buruleana aceasta, în atît de folositoare, că 

vindică atîtea boale, 'aii întrebat pe moşneag, ori de nu "%-ar vinde şi lu! 

sămînţă de aceasta, că ar voi să axbă şi el astfelru de buruleană în îm- 

părăţiea sa.  Moșneagul, bucuros că ajunge la aceea ce-ati dorit, "I-au 

răspuns împăratului, că Iu nu” trebuese bani, ci că el "I-a dărui sămînță 

de aceasta oricît de mulță poftesce, căci lui M-ar plăcă ca toți oameni! 

să se folosească de această buruieană, mai minunată decit toate buru- 

Yenele câte le-au făcut Dimnedei. Împăratul ai mulțămit moșneagului 

“pentru bunătatea lui şi, plătindu'r juruita pentru însănătoşatul fire sale, 

l-au întrebat, cum să'şI facă şi el o huleă şi un crubue, că ai voi să 

bee şi el tăbac. Moşneagul, săltînd de bucurie pentrucă! merge treaba 

aşă de bine, W-ait arătat împăratuluy cum să facă şi ciubuc şi luleă, mai 

spunîndu'y încă că” bine că să ți în gură frunde de acestea cînd te dor 

dinții. După aceasta 'şI- ai luat moşneagul diăa bună şi aă plecat cu 

celalalt în treaba sa, foartei voios cau izbutit atît de bine. 

Cum sati îndepărtat moşneagul, au şi poroneit împăratul ca să ră- 

sădească în grădina, sa rădăcini de buruleana aceasfa și, să samene şi un 

ogor mare cu sămînță de dînsa. Apor ai dăruit pe la curteni, după aceea 

pe la maYmari! ţărilor şi pă urmă şi pe la borer sămînță de aceasta, şi 

aşă în scurt timp sau lățit buruieana aceasta nu numai în împărăţiea 

acestul împărat, dară şi prin toată lumea, astfel că acuma mal că nu! 

“ţară cât de mică, în care să nu se samene și să nu se crească buru- 

leaua aceasta, 

„Şi eu sîngur“, îmi dise povestitoriul mar departe, „am vădut nu 

odată pe oameniy noştri mestecînd în gură frunde de tabae ea să li treacă 

durerea de măsele. Ba încă am cunoscut un om din Rădăuți, carele nu 

peă, nicidecât tabae şi nice! nu puteă suferi și cîrtiă pe toți cel ce fumă. 

Dară nu de mult, mar dăunădi, m'am întălnit cu el în tîrg şi, vădîindul 

cu luleaua n gură, m'am mirat foarte și "l-am întrebat, dicîndu'r: ce 

vînt te-aii bătut, sau ce patimă mare te-aii cuprins de te-a! înduplicat a 

be şi dumiata tabac, may ales că max năinte nic! nu'l putea! suferi de 

felra 2%
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„"Tr-oră spune, moşucule“, îmi răspunse el; „inie îm! slăbiseră 

vederile, cât nu puteam ved& mar nimică. Dară unul şi altul m'aă sfă- 
tuit ca să beu tabac cu luleaiă şi, mulțămese lui Dumnedei, că de 

cînd am început a bă, "mi s'au mar deschis vederile şi acuma văd cum 

se cade!“ 

“De unde -vine- răchiul,. 
Dupăce-au tăcut Dumnedeu cerul și pămîntul şi toate vietăţile de 

pe dînsul, ati voit să facă aice și un stăpîn, că el nu voră ca să stee 

lucrurile de pe pămînt nestăpînite de nime, şi aşă au venit că au făcut 

mal pe urmă şi pe om. Pe om însă "lau făcut Dumnedeui mai întîră 

numaY după chipul său, ca toate ființele să'l cunoască de marmare și 
să îi se supulă lul şi să'r fie spre îndăminare şi folos. 

"Omul, drepteă aveă ami chipul lui Dumnedei şi toate vietăţile pă- 
mîntului se temea de dînsul şi'l cunosceă ca stăpîn şi "i se supuneă lui, 

dară el nu eră în stare nici să se folosească de ele, nici să stăpînească 

peste dînsele,. că, dintru început, omul nu sămână cu Dumnedeu decit 

numai la chip, nu şi la pricepere şi la înțăleperune; el w'aveă încă minte, 
suflet dumnedeesc, ci trără numai din sîmţire ca toate” celealalte vietăţi. 

Vă&dînd Dumnegeii că omul, făptura sa cea mai alească nur sea- 
„mănă încă întru toate şi că nw'r harnie să domnească peste vietăţile 

pămîntului, s'au hotărît ea să'l facă şi- pe dînsul măcar în parte nemuri- 

tori şi așă "I-au dat suflet din sufietul săi şi minte din mintea sa. Cum 
numai ai voit Dumnedeu aceasta, îndată s'au făcut lumină în capul 

omului şi abiă acuma aă început el a vorbi cu semenii săr, a vede, a 

pricepe şi a înțălege toate fiinţele din lume, a se folosi de ele spre în- 
dămînarea sa, a le supune şi a domni peste dînsele. Abră atunera, după- 

ce-au căpătat mintea, ai început omul a ţine cu vrednicie locul lur Dum- 

medeu pe pămînt şi a stăpîni toate celealalte ființi de pe el! 

Omul aveă minte deşteaptă şi judicată ageră; de cîte se apucă, 

toate le potriviă -cum mai bine şi le scoteă la capăt fără de nicrun greş. 
Oameniy se înmulțiră şi începură a se lăți pe pămint şi al luă în stă- 

pînire, însă tără de nicio ceartă între dînşii, ci trără cu blîndețe şi cu 

bună învoire. fiindcă totdeauna eră povăţuiţi numai de mintea cea curată 

și dumnedeeaseă ce o aveă în cap. Er aveă de toate câte li trebură, 

şi cu toții împreună se folosită de bunătăţile pămîntului şi domniă în pace 
şi vore bună peste el. ca şi Dumnedeui în ceruri; er eră acuma prea fe- 

riciți şi. ca asămănăn de Dumnedeiă, nici că puteă fi altfeha!
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Această stare de fericire însă n'a ținut mult! Dracul. — Ucigă] 
crucea şi cruce de aur-cu noi în casă! — ai început a pizmui făptura 
cea ma! alească a lui Dumnedei şi a cercă felră și feliu de mijloace ea 
doară ar pute turbură acest trară dulce şi ticnit al oamenilor, dar'" n'a 
fost în stare. toate mijloacele s'aă arătat zădarnice! Omul avea mintea 
sa curată și deşteaptă, judică toate împrejurările cu agerime, pricepeă şi 
înțălegeă toate relele de mar năinte şi așă se ferlă totdeauna de ele. 
Nime nu eră harnic să/l împingă spre greşuri, spre neînyorele şi certe! 
Pe urmă se îneredințaseră şi Veigă-erucea că. pecît timp va fi în om 
mintea lu deşteaptă şi luminată, er înzădar s'or încercă a stîrni scorturi 
pintre oameni, a ațiță pe unir asupra altora și a li turbură trarul cel 
dulce şi tienit, şi de aceea îmblă supăraţi şi măhniți pin lume. Ce să 
facă er acuma şi ce să înceapă, că n'aveă niciun astimpăr? Fericirea 
oamenilor li amărmă vieața, li rodeă inima şi potopiă, nu alta! 

Cînd eră să se măi stingă de năcad, nuşce li scăptrâ la Ueigiir- 
crucea pin cap şi hotărîră ca să se adune cu toţii la un loc şi să țuă 
sfat împreună, ca doară aşă ar află vreun mijloe, prin care să turbure 
mintea. oamenilor -şi să” împingă la certe şi trară rău! Cum ai hotărât, 
aşă aii și făcut. S'aui adunat la un loc, câtă frundă şi rearbă, și ai în- 
ceput a se sfătui împreună. S'au sfătuit amu cît s'au stătuit şi oxrce 
mijloc propuneă unii spre întrebuințare, precum: pofte trupesci. lăcomie, 
ură, zavistie, mîndrie, rubire de sine, Yubire de mărire şi de înnălţare, şi cîte 

altele de acestea, totdeauna răspundea alţii, că et ai încercat acum acele mij- 

loace și, oricît de tare ai întărtat cu ele sîmțămintele oamenilor, tot m'aă 

izbutit, n'au fost în stare să li întunice mintea şi să”! împingă spre traru rău! 

Sfătuindu-se Ueigă'r-erucea așă tot înzădar, eată că se scoală din- 

tun unghreru cel mar bătrîn şi mal păţit dintre el şi li dice: „Her! degeaba 
sînt toate mijloacele voastre, ele întartă numaiY sîmțămintele omului, dar” 
nui întunică şi mintea! Ei însă am găsit alt mijloc care! în stare să”! 
întunice mintea şi să %o slăbească şi. dacă n'om izbuti nici cu acesta, 
apoi să sciți că cu altul, cît îxlumea. n'om mar izbuti! În om este pînă 
acuma numai minte din mintea dumnedeească şi, pecit timp va rămîne 

numal ea sîngură în el, pînă atunera toate mijloacele întrebuințate de 
ROI nor aveă niclo înrîurire asupra lur; de aceea să căutăm ca să bă- 
găm și no! în om minte de-a noastră, precum şi Dumnedeui au băgat în 

el de a sa, şi atuneia mintea noastră s'a luptă în el cu mintea cea dum- 

nedeească și "l-a tot împinge spre păcate şi, dacă va învinge mintea 
noastră numar o singură dată. apoi pe urmă va merge mult ma! uşor! 

Dar” sciți vor enm să facem aceasta?  De-adreptul n'o putem face, pen- 

trucă nu ne putem apropiă de om. ca şi de Dumnedei, dai” să suflăm 

în mursa poamelor şi a săminţilor din cari se nutresce omul, minte de a 
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noastră ŞI-apol să învăţăm pe oameni cum să stoarcă mursa aceasta, cum 
s'o fiearbă ca să fie mai tare şi mar îmbătătoare, şi cum să facă din ea 
o băutură bună, şi dătătoare de ehref! Er, cînd or bă din această b&utură, or 
be şi mintea noastră șr-atuncia or face şi er fapte de cari ni plac noaui!“ 

Toţi Ueigă'r-erucea au aflat de bun şi de înţălept sfatul bătrinului 
lor şi așă s'au dat cu toții de au suflat minte răsvrătitoare de-a lor în 

“mursa tuturor poamelor şi a săminţilor din cari se nutriă oamenii, şi mal 
apoi "i-au şi pov&ţuit cum să stoarcă aceă mursă și să facă din ea o 
băutură bună şi plăcută la băut. Oameni! au ascultat de povața dracilor, 
una, pentrucă dracir veniseră la dînșii în chip de oameni blînqi şi binevoitori, 
şi alta, pentrucă nu credeă că în mursa poamelor şi a săminţilor, cari 
eră tot făptură dumnedeească şi din cară se nutrlă cu bine pînă acum, 
poate să fie cevă stricăcios pentru dînşii, şi aşă aii început a face şi a 
b& aceă băutură cu minte drăcească în ea. Cum ai gustat oleacă, lau 
şi plăcut şi așă s'au dat a bă din ea ca și din apă. Atunci îndată au 
început a se întunică în er mintea cea dumnedeească, ear” cea drăcească 
a prinde la putere şi a" îndemnă la felra de felră de păcate: Fii! înce- 
pură a cîrti asupra părinţilor, frații a se bate şi a se ucide între sine, 
neamurile a se sculă unele asupra altora și a se stîrpi; pămîntul li părea 
acum prea strimpt şi hrana prea puţină şi de aceea căută a rumpe unul 
de la altul; mar pe urmă nici nu li eră de ajuns stăpînirea pămîntului 

„şi a vietăţilor de- pe el, ci începură a se supune şi a se robi uni pe 
alții, în scurt, îndată dupăce băură, se cunoscu că între oamenr nu mai 
domnesce minţea dumnedeească. ci mat mult cea drăcească! 

Această băutără făcută din mursa poamelor şi a săminţilor, pentru- 
că venră de la draci şi ca să nu-se preardă nici pomenirea lor, aă voit 
unii Ucigări-crucea s'o numească drăchiă şi drăchie, dar cel mal înță- 
lept din ei l-au qis: „Nur bine s*0 numim noi aşă, că atunci vamenii 
s'or pricepe că de la not şi n'or vrt s'o primească şi so beă, ci să” 

- punem alt nume, care să hu dee numele nostru pe faţă, ci numar să! 
ascundă! Eu dară aş crede că, înloe de drăchiă şi drăchie precum diceţi 
vol. s'o numim numai răchiă şi răchie !& 

„Bine. foarte bine!“ strîgară mar cu toţii, numai uni! din €%, mai ales 
acera cari fiută mai cumplit, ca să nu li se pieardă nici pomenirea de- 
prinderii lor, diceă ca s'o numească ţuică, ear' alţiy, cer ce purtă boa- 
lele pintre oameni, mai cu samă holera. stărură ca s'0 numească holercă. 

După multe certe între ex, — că între dracr niciun lucru nu se face 
fără de ceartă! — ai hotărît ca s'o numească cu toate aceste nume, ba 
chiar și cu altele, dacă "ar plăcă curvă. 
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Sînta Vinere şi fata sărmană. 

Eră odată o fată, cărira nu de mult îl muriseră bărbatul şi mă-sa, 

şi rămăsese sîngură sîngurică numar cu un copilaş mic de țiţă. Bră var de 

capul er, sărmana, că toate trebile, şi pin casă şi. pe-afară, trebuiă să le 
facă singură; wave niclun ajutoriă de nicăiryi. De gobăi, de vacă, de 

grădină, de nisce sămănături. de toate trebură să grijască tot ea, aşă 

cît ma! că nu găsiă timp să caute de copil şi să'şi facă şi cevă de mîn- 

cat, da încă de măturat pin casă, de spălat blidele, de zolit cămeşile! 
“Toate acestea le făcea numa! pe apucate, cînd încăpeă cu timpul! 

Așă se întîmplâ că într'o. Joi sara, spre Vineri, sai apucat de zolit 
cămeşile.  Ştdind la vatră şi căutînd de oalele cu apă ea să frearbă, nu- 

mal ce vede că întră marcă-sa pe uşă şir dice: „Bună sara. draga mea!“ 
Fata au încremenit înnăintea focului de sparmă și abră "au putut 

răspunde: „Mulţămesc dumitale, mamă !“ 
„Ce mar faci? Cum mar trăesci, draga mea?“ 

„la năcăjesc şi eu cum pot!“ 
„Da ce diregi tu la foc? Nu cumvă ar pus de zolit?* 
„Aşă este, mămucă! Abră acum m'am apucat şi eu de zolit, că 

mam ina! încăput cu timpul altă dată, şi ?mi s'au strîns o mulțime de 

zufe negre !“ 
„Da ce rau ei sama, tn nai nici lemne, nici apă 'n casă?“ 
„Nam mai multe. mămuţă, că's sîngură, cum vedi, şi n'are cine 

să'ml ajute!“ 
„Bine, draga mea, dac! aşa! treaba, apol "țI-ori ajută eu. că de-a- 

ceea m'am .repedit pînă la tine! Du-te dară după apă, că eu “țr-oră 

cără lemne“ ” - - 

Maxcă-sa au teşit aşaş îndată și s'au dus după lemne. Fata însă 

ai apucat cofele şi. înloe să meargă după apă, ati mers la o babă vecină 

ca să se sfătuească cu dînsa, că, of o doamne! femeile bătrîne multe 

mar sciă ele pe lume, şi i-ai dis: „Mătuşică. hăr! Var de mine, oare ce 

să fie arcasta, că au venit mama în Yeastă sară ca să'mi ajute azoli cămeşile 2“ 

„Ce spui tu, copilă !“ îi răspunse baba; doară mă.ta'i moartă de - 

mult! Cum se poate să vită ea acum la tine?“ 

„Da sciăi şi eu cum ?4 îi dise fata; „atita îți spun, mătuşică, că 

Ya acum noaptea numa! ce mă trezesc cu dînsa în casă şi mă 'ntreabă 

ce fac, cum mai trăesc şi-apol, vădind că zolesc și că's fă” de ajutorru. 

aă dis că 'mr-a ajută şi mai trimes pe mine după apă, ear ea s'au 

dus să'mi aducă lemne !* 

„Hm! fata mea!*. îi şopti baba, „aceea nuY mă-ta, că morții nu 

se may scoală din groapă să îmble, ci! sînta Vinere şi aii venită ca să 
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te pedepsească că zoleser spre diua er! Aleargă numai degrabă a casă 
pînă nu sosesce ea cu lemnele, Capoi a fi rău de tine! 

„Var de mine, mătuşieă ! Nu pot să m& due! Nu vedi cum tremur 
din tot trupul şi tare 'mix fwică 1% _ , 

„Her, draga mea! de nu merge îndată, va fi răi de tine! Au nu 
sei! că copilul “ţi "l-ar lăsat singurel în casă, şi ea “ţi “l-a primejdui 2% 

„Săraca de mine, mătugică dragă ! Da ce să fac eu?: 
„lasă, draga mea, nu te spăriă, că te-ori învăţă eu ce să faci! 

Mergi repede a casă, pînă încă nu sosesce ea cu lemnele, şi întoarce 
toate lucrurile din casă cu dosul în sus: strachina, covata, căldarea, oala, 
budiul. cocrorva, lopata .... în scurt toate toate lucrurile din casă, şi 
încură după aceea bine uşile şi fereştile ea să nu poată întră cînd a veni 
ea cu lemnele. căci ea, de-a vedă că's ușile şi tereştile încureate bine, 
a strigă pe fiecare lucru din casă, tot unul după altul, ca să descure 
ușa sau fereştile și, de or fi întoarse toate pe dos, n'or pută. Har, mergi 
fuga de fă după cum 'ț-am spus, și toate-or fi bune '* 

„Foarte mulţămese, mătuşică, şi noapte bună!“ în dise fata, și au 
alergat repede a casă. Cum aă ajuns, ai încuieat bine uşile şi tereştile 
şi ai întors toate lucrurile din casă cu dosul în sus. Abră. împlinise în- 
vățătura babei, şi numar ce aude pe sînta Vinere tropăind pe prispă. 
Se uită spre fereastă și 0 zăresce cu un vrav de cruci useate pe umăr. 
De spaimă "i s'au făcut numar peral măerucă în vîrvul capului. Sînta, 
Vinere însă face joap ! crucile acelea lîngă pragul uşii şi dă so deschidă. 
Dar” uşa eră îneuleată bine. Merge pe la fereşti şi caută să le deschidă, 
dară şi ele eră încureate cum se cade! Atunci strîgâ pe fata din casă: 
„Audi tu, draga mea! lan descură'my uşa, că "ţi-am adus lemne !4 

Dar fata au tăcut măleum ca piticul. | 
În mar repețesee de vro doauă trer orr ca să” descure uşa, dar” fata par că erâ mută, wa spus niciun cuvînt, nici nu Sau urnit din loc. Vădînd aceasta sînta Vinere, au chremat pe coclorvă: „Vină tu, 

coctorvă, de'mr- descură uşa! 
Coelorva: „Nu pot, că's întoarsă !: | - 
Sînta Vinere: „Vină tu, lopată de'mr descură ușa 1 
Lopata: „Nu pot, că's întoarsă '« 
Sînta Vinere : „YVină tu. covată. de'mi descmă uşa !& 
Covata: „Nu pot. că's eu gura 'n jos!t 
Sînta Viners au chremat toate lucrurile din casă, tot pe nume. ca. să” descule uşa, şi toate "I-au răspuns că nu pot, că's întoarse! Pe urmă au chemat şi pe opaițul care ardea pe muchie la horn şi pe carele 'l-aă fost uitat fata să? întoarcă, dicîndu'x: „Descură'mr dar tu, opăicrorule de pe muchie !:
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Opărelrorul îndată au zburat de pe muchie spre uşă, dar aui cădut 
între praguri şi sau st&rmat. 

Atuner sînta Vinere- au dis feter: „O tu fată de fată mare ce-ar 
fost! De-ar tăcut această din capul tăă, cuminte ai fost; ear” de te-au 

învățat einevă, mare prietin "l-au fost! Căci oalele acelea de la foc 
le-aş fi înfierbîntat cu crucile acestea şi te-aș fi frert pe tine și pe fătul 

tău. precum mă flerbeţi şi. voi pe mine cînd zoliți spre diua mea!“ IJi- 
cînd acestea, s'aii făcut nevădută. | 

Fata în casă eră ma! mult moartă decît vie; abră 'şrai patut veni 

în or. Cînd sai mar liniscit, au dis: „Of mătușică, mătuşică dragă! De 
la mare nevore m'ar scos tucu povețele tale! Dumnedeu săţi deâ sănă- 
tate și vieață ca să înveţi şi pe alţir!* 

După aceasta. breata fată nici mai ba să zolească ea spre diua de. 
Vineri, ba încă au învățat şi pe altele să nu facă una ca aceasta! 

—————— OI DO 

Sînta Vinere și fata nepăţită. 

Eră o fată neîmblată prin lume şi nepăţită, ca toate fetele cele 

tinere. Er îi murise malcă-sa şi naveă pe ninie care s'o povățuească. 

Cite le făceă, le făceă toate după capul săi. Aşă odată sai apucat de 

spălat cămeșile tucmat într'o Joi sara spre Vineri. Pînă 'r-or frerbe oalele 
la foc ea să toarne în obroc peste cămeşi, sai pus la stative şi s'aii 

fost dat la țăsut. Nu țăsăi mult şi numar ce aude că întră nuşeine în 
casă. Se uită îndărăpt și vede înapoia sa pe mă-sa. Ea s'au spărieat 

de această nălucă şi au prins a tremură. Marcă-sa însă "I-au dis: „Bună 

sara, fata mea!: - 

„Mulțămese dumitale, mămuţă!“ 

„Da ce mal faci ? Zolesei, zoleser ?* 
„Da ra m'am apucat şi eii ami noaptea de zolit, că nu mal ajung 

cu timpul și n'am nicrun ajutorii !“ 
»Toemai de aceea am venit şi ei, draga mea! Văd că m'ar apă 

în casă! Mergi după apă şi eu 'ț-oru ţese în loe pînă”! veni de la fîn- 

tînă, și-oră luă sama şi de oale şi de copil!“ 
„Bine, mămuţă !“ în dise fata şi, apucînd cofele, sai dus, înloe de 

la fîntînă, la o babă vecină ca să spută ce "i s'au tîmplat. Cum au 

sosit, M-ai dis tremurînd: „Bună sara, mătuşică !“ 
„Mulţămim dumitale, drăguță! Da ce cauţi noaptea pe la mine?“ 

„Aracandemine, mătuşică dragă! Nu sciă ce să fie că s'au sculat 

mama din mormînt şi aă venit, Ia ami, la mine ca să'mi ajute la z0lit.
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„Em, draga mea! Aceea nu mă-ta, ci sînta Vinere, care au venit 
ca să te pedepsească că te-ar apucat de spălat cămeşile asupra diler er!“ 

„Var de mine, mătuşică! Da oare așă să fie? Ce să mă fac ei, 
săraca de mine !“* 

„Las că te-oră învăță eu şi-a fi bine! Dil-te repede a casă şi strigă 
cu groaza cît poți la fereastă: săriți, sărițy, oameni buni, că arde dealul 
Gararăului! Că ea atunci a sări, ca friptă, din casă ȘI-a fugi ca săgeata.“ 

»Mulțămim dumitale, mătuşică, și sara bună !“ în dise fata şi alergâ. 
în fuga mare a casă şi strigă, tremurind şi cn groază, la fereastă cât au 
putut de tare: „Săriți. săriți, oameni buni, că arde dealul Gararăului!* 

Atunci ai sărit sînta Vinere din casă ca săgetată şi-au apucat-o 
la fugă, ca vîntul de iute, peste munți și văl şi s'au cam ma! dus, lă- 
sînd în urma sa o putoare a om mort. 

Fata, max mult moartă de cît vie de frică. au întrat în casă și ai 
găsit oalele cu uncrop clocotind la, foc. Uitîndu-se înspărmîntată în toate 
părțile. aude un glas năduşit şi ascultă cu luare a minte. Par că eră 
glasul copilului său. Aleargă repede la leagăn și caută, dar” copilul nu 
mal eră acolo; cearcă în toate părţile şi nwl găsesce ; mai ascultă să 
audă dincotră vine acel glas, şi sîmţesce că glasul acela par că venită. 
de la obrocul cu cămeşile. Aleargă repede “la obroe. caută în elubăr, 
copilul nu%, dar glasul eră acum .mai aproape. Apucă repede obrocul, 
scoate cămeşile din el și află pe fund copilul numai cu un pie de suflet 
în el! Oalele ce elocotră la foe eră menite de sînta Vinere pentru diînsul! 

Bieata fată, bucuroasă că "și-au aflat copilul încă teafer, au mulţă- 
mit babei, şi au învățat apolr și pe alte fete ca să nu. lucre spre drăa 
sîntei Vineri. : 

  OO, 

Bălaurul şi Strigoiul. 
Odată s'au dus un om la pădure după lemne. Strîngînd vreascurr 

încolo şi 'ncoace, au rătăcit pin pădure. Căutind drumul în toate păr- 
țile, “l-ai prins noaptea. Orbecînd așă prin întunericul nopții, au picat 
întwo bortă foarte adîncă. Aicia vizuniă trei Bălauri tare înfiorător În 
mijlocul vizuniit, între dînşii, se află o pleatră cît pumnul de mare, 
care strălueră ca soarele, de lumină toată vizunita. Bretul om, cînd s'au 
vEdut între grozăviile de Bălauri, au înlemnit şi eredeă că acuma îl ca- 

„pătul săă, da” Bălaurii nu s'au apucat de dinsul, ci "l-au îmholbat numar, 
pentrucă şi ex se spăriaseră, şi apoi s'au tras într'o lature și "au făcut 
şi lui loc în mijlocul lor.
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După un timp numa! ce vede omul că Bălaurii îşi întind capetele, 

și credea că acuma ai să/l înghită, dar” ei nu s'au aninat de dînsul, ci 

aă început a linge pleatra cea din mijlocul vizuniii, ş-apoi Sau tras ear” 

îndărăpt. Sărmanul om au scăpat ami din gurile Bălaurilor, dar au 

încăput în altele mai rele; foamea începu să! roadă la mațe şi să/l 

cumme, nu alta! Ce să facă sărmanul? Au r&bdat cît au răbdat, dar” 

de la un timp nu mai puteă suferi şi ar fi fost tare bucuros, dacă l-ar 

fi înghiţit Bălaurii! Au început a se încirjoră în toate părțile de foame 

şi a atinge şi pe Bălaur, ca doară W-ar face capătul ca să nu se năcă- 

jească atita.  Bălaurii însă au priceput că "17 “foame şi "au făcut sămn 

cu aripele ca să lingă şi el pieatra aceea, că "a trece foamea. Bietul 

om at făcutaşă. Şi ce minune! Îndată M-au trecut foamea. De aci înnăinte. 

de cîte ori în eră foame. tot lingeă, ca şi Bălaurii, la preatra aceea. 

Aici în vizunie ai petrecut omul un an întreg cu Bălaurir împreună; 

nici el nu vorbră la dînşir, dar nici er la el. Cînd au sosit anul, ai 

zburat dor dintre Bălaur afară şi sau cam ma! dus. Atunci al treile 

Bălaur aa început a grăi cătră om, şir dice: „Muritoriule! Acuma "'mir-aii 

sosit şi mie timpul să tes la lume şi să locuesc nouri! peste vară şi să 

port ploile şi fulgerele şi trăsnetele și grindina şi, fiindcă "mii milă de 

tine, oni să te scot la lume, dară numar subt arest cuvînt, ca să nu 

spui nimăruia, “unde m'oră aseunde dupăcc-oru leşi afară, că acolo oră 

locui şi peste rearnă. - Îmi jurueser aceasta ?“ 

„Scoate-mă numai din prăpastica aleasta“, îi răspunse omul, „că, 

de-onă spune curvă unde te ascunde și unde locuesci, apor să nu fiii 

iertat de Dumnedeu nici în certă, nici pe pămint!“ | 

„Bine!“ îi dise Bălaurul; „încalică dar pe mine şi te ţine bine:“ 

Omal. toaxte bucuros, nu s'au mar dat îmbieat, ci au încalicat în- 

dată pe Bălaur, măcarcă în treceă fiori pin fot trupul, de groază. 

Bălaurul ai zburat cu dînsul îndatamare pin gaura vizuniil afară, 

şI-apor prin aer şi după aceea sau lăsat jos pe pămînt şi au pus pe om 

lîngă un lac mare, ear” el sati eufundat acolo în apă, pentrucă încă nu 

se împrimăvărase cum se cade. | 

Omul, de bucurie că s'au vădut ear teafer pe lume. au uitat toate 

spanmnele, fricile şi nevoile cîte le-au fost suferit întrun an de dile, pînă 

chiar şi jurămîntul dat Bălaurului. şi au plecat volos mar departe. Nu 

făcuse mulţi paşi, şi eată că'1 feşi înnăinte un Strigoii, îmbrăcat popesce 

şi întreabă : „lan spune'mi, bădişorule, uri de mal vădut pe aici ascun- 

dîndu-se un Bălaur, că de mult îl tot: urmăresc să prind şi să boted, 

dar, cînd eră să pură mîna pe dînsul, 'mi sai ascuns nu sciu une!“ 

Acest Strisoră voră să prindă pe Bălaur chiar de atuneia, cînd ieșră 

cu omul din vizunie, dar”, neputindu'l găbui la gaura el. s'au luat după
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dînsul pin aer şi "l-au tot fugărit pînăce-au scăpat Bălaurul în acel lac, unde făcii să descălice omul de pe dînsul. Strigorul se prifăcuse în popă numai de aceea, ca doară ar amăgi pe bietul om ca să'r spură unde s'au - ascuns Bălaurul. 
Omul, dintru început, nu prea votă să'1 spură, dar”, începînd. Stri- golul a'1 vorbi tot colei la inimă, și-ar spune că el, în numele lui Dum- nedeu; voresce să curățească aerul şi toate ascunsurile pămîntului de duburi rele şi necurate, sau înduplicat sărmanul om, şi "I-au spus unde sau vîrit Bălaurul. Atuner "l-au apucat Strigorul de mînă şi "-aa dis: „Naţi o sută de galbinr şi har cu mine !% 
Omul s'au dus cu diusul pînă la lacul acela. Sfrigorul ca să facă un foc mare ni 

şi ținea ochii ațîntiţi asu 

„ Aiec "-aui poroneit 
are pe mal și-apot Sai dat într'o parte 

pra lacului. Cum sau aprins focul — lucru tare ciudat! — îndată-au şi început lacul a, înghieță, și au înghiețat tot una şi una şi, cînd au fost focul mar mare, atunci s'aii făcut şi &hleața mar groasă! Vădînd Strigorul că ghleața de pe lac îr destul de groasă, au tăreat - întinsa un produh, au scos un frîit din sîn şi "l-au scuturat de-asupra produhur. Îndatamare au scos bietul Bălaur capul afară.  Strigorul "au aruncat repede fiul pe cap. “l-au tras de tot afară, au încălicat pe el şi au zburat așă pin aer. Bălaurul s'au uitat la om cu ochi înholbaţi şi "lau mustrat, dicînd:. „După cuvintul tău să nu fir rertat de Dumnedei în veci. ci să fi pedepsit, tu şi urmașii tăl, cu trăsnete, potopuri și grindină, precum Şi eu în vecr vori fi chinuit de Strigorul acesta !* ŞI de-atuneia au rămas asupra oamenilor trăsnetele, potopurile și grindina ! 
Ă 

z 
DO 

Strigoiul şi fata. 
Eră odată întrun sat o fată, Sărmană. 

mărită, dar' la dînsa nu îmblă nime în peţite. ȘEdind așa scîrbită, numar ce vede într'o sară, hăt tărdior, că vine şi la dînsa un flecău trumușel. îl spune bună sara Ş-apoi se dă la vorbă cu dînsa ba despre una, ba despre alta, Din vorbă ?n vorbă. au trecut repede timpul şi eră acum spre miredul nopțir. Flecăul ÎŞI 3 rămas bun de la fată ŞI-o întreabă, ori de poate să viră mar adese ori la dînsa? Fata. bucuroasă că 'şr-au adus și de dînsa a minte un flecăui, "I-au dis că poate să viră oncînd "1-a plăcă, De aici înnăinte venită. flecăul acesta mar în toată sara la fată Şi se petrecea amîndoi cu vorbe pînă spre mredul nopții şi-apor își luă r&- mas bun şi se duceă, 

Celealalte fete din sat se 

a
.
 

N
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Peter W-au plăcut flecăul acesta, că eră şi încălat și framușel, şi 
sar fi măritat bucuroasă după dînsul, dară nu sciă cine”! şi de unde“, 
că el nui spuneă şi ea încă nu cutedă să] întrebe. 

Întro sară însă au luat flecăul vorba şi despre măritiş şi au întrebat 
pe fată, ori de n'ar merge după dînsul? Fata se cam codrăcu răspunsul, 
dară pe urmă tot "I-ati dis, că sar mărită, dară nu scie cine” el şi de under! 

Atunei "ai dis flecăul: „Dacă numar areasta'r pricina, apol îndata- 
mare poţi află. Eu am aice afară un cal; har şi-om încălică pe el şi, 
cît clipesci, om fi la mine a casă şi 'mi'% vede unde şăd eu, ce am şi 
cine sînt! Te 'vorescr?% _ 

Fata se cam sfiră, dară, tot îmbiindu-o fecăul, s'au înduplieat şi ai» 
feşit cu dînsul afară să meargă. La poartă îl aşteptă o mătăhală fio- 
roasă. Cum "au făcut flecăul un sămn, îndată sau prifăcut întrun cal 
frumos. Flecăul au încălicat xute pe dînsul, au tras şi pe fată lîngă sine 
ȘI apol ai apucat-o. la fugă înnăinte. El fugră aşă de repede, cât breata 
fată amețiă, nu alta. 

Fugind aşă, aă ajuns pe un grueţ. De aici se zăriă înnăintea lor 
o mulțime de. cruci şi o biserică aproape. Ce să fie aceasta? Pe breata 
fată ai apucat-o numar nisce fiori reci cît nu puteă rosti niciun cuvînt. 
Îndată au fost şi la crucile acelea. Aice aă plerit calul de sub dînşil,. 
şi er au rămas amîndor lîngă un mormînt deschis. Flecăul se făcu acuma 
'numal nisce clolane, căci eră Strigorăi, mort acum may demult; sări re- 

pede în mormînt şi începi să tragă într'însul şi pe fată. Bieata fată 
însă, înspălmîntată cum eră, s'ai muncit Iute din mînile lux și au prins-o 

la fugă îndărăpt cît răsputeă! Atunci flecăul, numai oase goale cum eră, 

au Yeşit repede din mormînt şi sau dat la fuză după dînsa. Fata fuge, 
fecăul după dînsa; fata aleargă, flecăul tot după dinsa! Ce să facă 
sărmana ca să scape? Au zărit în sat o lumină într'o casă. Aleargă 

întracolo. Cum ai ajuns aici, ai îutrat în tindă, fără să mar strige 

afară ; ai încureat uşa cu zăvorul şi s'au băgat în casă. Dar”, ce minune 
şi aici! Casa aceasta/ eră casa morţilor din sat. şi pe larță, în fundul 
casei, Qăceă un mort cu o sîngură luminărică la cap și cu un mue ars, 

foarte lung. Cînd au vădut sărmana fată aceasta, ati năpădit-o toate 

boalele! Nu mar seiă, ori de'! vie sau moartă, de-atîta frică! În sparma 
sa cea mare sau suit iute pe cuptoriii. Aice ati găsit un cucoşel dor- 

mind. Au pus repede mîna pe dînsul, ca pe-un înger păditorru, şi-apor 
Vai zeriburit cu el, de frică, întrun unghrerră. 

Mortul cel de pe larţă încă eră Strigotă și nu eră altul decît acela care 

aşteptă la casa fetei, la poartă afară, ea nălucă, şi care se prifăcuse în 

cal, cînd aă Yeșit flecăul Strigoră cu fata din casă. și voră să” ajute ca 

să ducă mar repede fata la sine în mormînt.
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" Îndatamare aă sosit şi flecăul Strigori. care fugără fata, şi au 
prins a hurducă la uşă ca să între, dară, vădînd că'I încuteată bine, au 
strigat pe Strigorul cel de pe laxţă: „Audr tu, fârtate ! lan scoală-te repede 
de'mr descură ușa ca să'mi prind fata ce "mi-ai scăpat din mint și care 
Sau ascuns aice pe cuptorră !“ 

Atunci Strigorul de pe laiță numar ce vedi că se rădică şi o apucă 
spre uşă ca s'o deseuie. Cind eră să pură mîna pe zăvor şi să/l tragă, 
eată că şi cucoşelul din mînile fetei începe a cîntă cucurigu! că eră 
acum miedul nopţii. Atunci îndată au şi picat un Strigoru de-o parte 
de prag, între uşi, ear celalalt de ceealaltă parte de prag, afară. Stri- 

„golul de-afară. pentrucă eră numar ciolane, s'au răsipit de tot, ear cest 
dintre uși at rămas după cum fusese pe laxţă, 

A doaua di au venit popa cu oameni ca să îngroape mortul. Cit 
de mare au fost mirarea lor, cînd au găsit fata pe cuptorră mar moartă 
de frică, şi cînd l-au spus ea, pătăraniea sa! 

Asecultînd popa vorbele feter, %-au dis: „Vedi. drăguță! Vox fetele 
niciodată să nu vorbiți sîngure noaptea cu flecăir, nici să nu vă luaţi 
după dînşir, că eată ce pățiți !“ 

OT 

Smeii. 
Smeil să fi fost nisce ființi în chip de om, dar” cu mult mai înnalți 

Şi mar groși decît oamenii. "Trupul lor să fi fost păros de tot; să fi 
avut picioare ea de capră şi o coadă lungă soldoasă ; ochit să fi fost 
mari și scăpărători. Ei vorbră ca oamenil, numai mar grei. En nu lo- 
cuiă în cetăți și sate, ci cîte puţini la un loc şi retrași prin munţi în- 
nalți şi codri deşi. Aice îşi faceă nisce curți mar! şi mîndre de pleatră 
şi trără tare bine, tot în ospețe şi desfătări. EI mîncă foarte mult de 
odată, cîte doaiiăsprece ialoviţi şi doatăsprece cuptoare de pîne şi beă 
cîte doaiăsprece buţi de vin la un ospăț. N 

Smeil aveă un miros tare ager, amirosră de departe pe om. Er nu 
suferăă oameni pe lîngă sine, ci îi ucideă şi îi mîncă, Mar ales cu vol- 
nici oamenilor aveă mult de luptă, dară erâ mar totdeauna înfrânți de 
dînşii, pentrucă Smeir nu eră atît de cuminţi şi de pricepuţi ea er. În trup 
eră, tare puternici, rar cine se puteă trînti cu er şi să'1 dovedească. EI 
aveă o r&suflare ca o vîntoasă ; cînd trăgeă sufletul în sine, de se afâa 
vreun om înnăintea lor, li veniă pînă aproape de gură, ear cînd seoteă 
sufletul afară, omul zbură cât cold înnăinte.
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Smeilor li plăceă foarte ta:e fetele cele harnice şi frumușele, mal 

ales cînd eră din familii de frunte, de boreri mari, sai de împărat. 
Cum dă de vrouna, cercă felu şi. chip ca s'o răpească, şi nu se lăsă pînă 

nu izbutiă, De aceea cel cu fete frumoase trebuiă să le ferească cum- 
plit, să le țiră totuna închise, căci altmintrea, cum numai reşiă vestea, 

frumuseţei lor prin ţară şi ajungeă şi la urechile Smeilor, nu mal aveă, 
pace de dînşir. Dar” şi volnieilor li plăcea astfeliu de fete; de aici o 

ură neîmpăcată şi o luptă necontinită între Smel şi voinici pentru” fetele 

cele harnice şi frumoase. 
Cind răpră Smeil vro. fată, o ţineă tare bine a casă, numar cît 

trebuiă şi ea să erijască de dînşir; să li facă de mîncare pe place, şi bu- 

catele să fie gata, nici reci, nici fierbinți, numar cum îs mar bune de 
mîncat, și puse pe masă pecînd or sosi Smeir a casă. Ca să sciă ace- 

ste fete răpite sosirea Smeilor, er azvîriiă, fiecare după tăriea sa, din- 
to depărtare mat mare sai mai mică, dar” totdeauna de mar multe 

mile de loc, înnăinte buzduganul săi a casă. Acest buzdugan venră 

vijiind şi vuind ca un tunet, se izbră în poarta ogrădii şi în uşa curții 

de le deschidea, sărră apo! pe masă; unde se învirtiă de trei ori spre. 

smn ca să fie bugatele gata şi puse pe masă, şi după aceea se acăță 
în cum pe părete, Îndată după buzdugan sosită şi Smăul. ospătă, 
dormră şi demineața plecă cară în vitejii. Er cutreieră în toată diua, 

moșiea ce o stăpîniă, şi nu suferiă pe nime să se bage sau să se așede 

într'însa. Mal ales pe oameni nu'r suferiă să vilă la dinşii şi se luptă 

necontinit cu er. “ 
  XII 

Bălaurii. 
Bălaurii au trup şi cap ca serpele, numai atita că's foarte groși 

şi langt, şi au şi aripI la spate. Bălaurir n'aii picioare pe cari ar pute 

îmblă, ci er sau se tîriesc sau zboară. Cu toate acestea, er tot să albă, 

picroare, numai că sînt ascunse sub piele şi cearcă a ieşi cînă cinevă îl 

învinge și li tară capetele, dar” nu pot străbate pin piele. dacă l-au ră- 

tedat repede capetele. 

„ Bălaurir se fac aşă: Sub grămăgi mari de găteje. sai în ziduri sparte 

şi părăsîte, ori prin locuri umede cu multă frundă și rearbă pe de-a- 

supra, se strîng la un loc o mulțime mare de şerpi: se așadă înti”o roată 

tot cap la cap şi unii peste alți şi încep a suflă şi forcăi uni spre alții, 

de se face dinnăintea capetelor lor o spumă mare mare şi deasă. Din 

spuma aceasta, la suflarea necontinită a şerpilor. se alege cu timpul un ada- 

mant, adecă o pieatră cît o alună, sau o nucă. or ebrar-şi cît ua oil 

de găină de mare, însă tare scumpă şi frumoasă şi strălucitoare ca lumina
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soarelui. Această preatră prețioasă are puterea dea stînge foamea și 
setea la cer ce o ling. De se întîmplă ca so înghită vreun șerpe cînd 
o linge, se face îndatamare Bălaur, adecă se lungesce şi se îngroașă 
foarte tare în trup. 'i se măresce capul făcîndw'i-se sub grumad o guşă 
mare, îl cresc aripi şi. după mărimea pletrir ce-au înghiţit-o, încă unul. 
doauă. sai şi mar multe capete. Cum se arată semnele de Bălaur pe 
dînsul, el trebue să se ascundă numardecît ca să nul vadă nime ȘI Să 

„ Şadă ascuns la întuneree şepte anr de dile necurmat că, de "l-a zări cinevă în timpul acesta, apor îşI plerde îndatamare mărimea, aripile, ea- petele şi puterea şi se priface ear! în șerpe. După şepte any rese Bălaurul gata din cotlonul său şi începe vieața sa. 
Bălaurii pe unde merg ard tot pe sub dînșir şi pe urma lor fearba nu mal cresce. EI se aşadă cu locul în ziduri sparte şi părăsite, may ales de mănăstiri și săhăstrir; pe sub poduri inary de pleatră, cînd încep a fi părăsite; prin locuri băltoase, cu deos&bire în fintînr şi lacuri rare. Cind se aciiadă în apă, nime nu poate luă apă de acolo pînă nu” dă mal întîi de mîncat pe vreunul din cer ce vor să bee apă de-acolo. Bălaurul însă nu primesce atuncea altă demincare decît numar câte un om întreg, şi anumea pe rînd din fiecare casă cîte unul, fără deosăbire de fruntăşie. 

O 

Striga. Strigoiul. 
Strigile şi Strigoir sînt oameni ca toți oamenii, însă de acera can staii în atingere şi în înțălegere cu dracul, cu ajutoriul căruia fac lu- cruri de cară numar să te minunedi. Strigile şi Strigoir se cunose şi pe aceea că au îndărăpt, la dos, o coadă nu prea lungă. 
Strigile şi Strigoir şăd diua pe-a casă şi lucreadă ca toţi oameni! lucrul ce “I-au deprins, dar' sara se culcă cam de timpuriu. Îndatăce-au adormit. li rese sufletul şi se cam mar duce de se întălnesce cu alți Stri- OI și Strîgr. ear trupul rămîne ca mort pe pat. De se întîmplă ea cinevă să 'zmintească din loc astfelru de trup, să'l pună, bună oară. cu capul unde-au fost picioarele, sau de-a curmedișul pe pat, apor nu mar înviă, pentrucă sufletul, venind mar tărdiu îndărăpt, cearcă să se bage în trup pe unde-au Yeșit, dar'. nefiind capul eu gura pe locul acela. nu ma! poate întră şi'l părăsesce pentru totdeauna. 
Sufletele Strigilor Și Strigoilor, <“ dupăce-au Yeşit din trup, se întăl- nesc mal întîră pe haturi de joacă împreună; se Şi zăresc noaptea de departe ca nisce făcliuțe mititele lovindu-se una ?n alta. Apor se adună cu toate la 

, 
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malmarele lor, — că şi Strigoil ai un cap, —a casă, mătură vatra cum 
se cade, o ară, 0 samănă cu mălară mărunțel, care cresce pe loc şi se 
şi coace; apor string mălanul, îl piseadă şi fac lapte cu păsat şi ospe- 
teagă cu. toţii, și cu toatele la un loc, după aceasta tes, tot cîte unul pe: 
cablă afară. se apucă la danțuri, jocuri şi hîrjoane, zburînd pe sub co- 
storoavele caselor și pe haturi, și petrec tot în zburdăcruni pînă spre 
cîntătort, cînd se despărțese, ducîndu-se fiecare a casă de însuflețesce ear” 
trupul din care aiă reşit. A , ” 

Strigile îs mar rele și mai primejdioase decît Strigoir. Strigoit ade- 
menese numai fetele şi caută să le strice, sau să le bage cu dînşir în 
mormînt; dar Strîgile, ele sînt pară şi foc! strică căsătoriile, ucid co- 
piil, sau li sug sîngele de îngălbinese numai; rani mana de la vaci şi de 
la sămănături; sărăcese pe oameni, îi desbină şi sînt în stare să spargă 
sate și cetăți de nu se mai alege nimică din ele, și câte mar multe de 
acestea! 

DO 

Moroiul. 

Moroil sînt sufletele acelor copir cart mor nebotedaţi, dar” mar ales ale. 
acelor ear sînt făcuți de fată mare şi ucişi, sau îngropați de via. 
Aceste suflete nu sînt așaş de-odată, Moroy, ci abră cu şepte anr împliniţi, 
Cum s'aă împlinit drept” şepte ani de la nascere, strică sufletul copilului 
din groapă: „Boted! boted!“ De'l aude atuncra cinevă şi de'I rostesce 
cuvintele de boted : „Boteadă-se firul sau firea lur Dumnedeu „Lon or Marieat, 
în numele tatălui, amin, şi al firului, amin," şi al sfântului duh, amin, 
acum şi pururea și 'n vecii vecilor, amin!“ şi de aruncă în partea aceea 
dincotro au audit glasul, o bucăţică de pîndă, fie chiar ruptă din cămeaşa. 
sai din băsmaua sa: atunci copilul se boteadă, se liniseesce și rămîne 
în mormînt pînă la a doaia venire; cl este scăpat. nu se mal face Mo-. 
roiu. Ear' dacă nu] aude nime, atunci fese sufletnl copilulur din mor- 
mint, în chip de sul de foc, ca de dor paşi de lung, şi începe a cutrieră 

“lumea spre nenorocirea oamenilor, zburînd pin aer și îmblînd pe pămînt. 

EI se duce tot drept înnăinte. nu dă nici într'o lature şi, de se atinge 
de cțuevă. pe loc îl săgeată. îl junghiă, sau îl şi omoare. Cînd zboară. 

pini er. may ales cînd se înnoureadă şi se stîrnese furtuni, să și zăresce. 

scînteind ca fulgerul și se izbesce în oameni, în vite, în copaci, în bise- 
rici, în case, de ucide, sfarmă şi aprinde. 

Moroit, cînd zboară pin aer, se numesc şi zburători.
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Cînd este cinevă atins, adecă numai săgetat sai junghieat de vrun 
Morolă, nu este alt leac spre a se scăpă de săgetătură şi de junghiu, 
decît sau sapa şi hîrlețul, sau să'și facă îndată o scălduşcă din burureana 
-ce dic zburătoare şi să se scalde în ea.. 

Sufletele copiilor morți şi asvirliți sai îngropaţi nebotedați se pot 
feri de a se face Moror şi, dacă s 'aă tăcut acum Morol, se pot astîmpără 
şi face ear' suflete bune numa! atuncra, dacă cel cu copilul mort nebo- 
tedat pune pe cinevă ea. prin şepte an! de dile, în di de Boboteadă, să 
Yare aghreazmă din vasul sau rîul unde sau sfințit apa, și să meargă cu ea 
aşaş de-adreptul la mormîntul copilului şi să” stropească, rostind cuvin- 
tele de boted de mai sus, şi dacă pune în al şeptele an şi o bucăţică 
de crijmă pe mormiînt. Cel ce aa isprăvit aceasta, s'au făcut nănaş 
adevărat şi se cuvine ca să ?i se ducă colaci ca unui cumătru. 

0 

“Tricoliciul. 
Tricolici se numese acer oameni cari se nasc cînd frăținii sau 

verii primari se scapă şi fac copil împreună. Aceşti copil îs de multe or 
oameni ca topi Câniitiiil, trăese bine. se 'nsoară ŞI'ŞI Iubesc femeile ; dar” 
alte dăți se nase numai cu tn deget la mînr sau la picloare, ori ai may 
multe, ori se nasc clunți la miîni, ologi la pitroare cari îs useate şi 
zbîreite ca fusele; ori se nasc cu gura strimbă, orl muţi, or cepelegi, 
Or! surd, ori cu un ochii în frunte sai în vîrvul capului, ori cu capul 
de îot turtit, ori selintiți-la minte; în scurt, adese or! se nasc astfelru 
de copii cum nu se mai nasc pe la alți oamenr! 

După moarte, sai chiar şi în vieață, tot din şepte în şepte ani, se 
prifac sufletele acestor copir în cîny turbat, îmblă diia or noaptea, 
pintre oameni şi dobitoace, de mușcă sai îmbală. Cine au fost muşcat 

“sai numar îmbălat de un 'Tricolicra prifăcut în cîne, turbă şi el şi tre- 
bue să moară. 

ISS TEPES aaa 
| Â
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Șimilituri.) 

Şimiliturile se încep mar totdeauna cu şimilirea decimii, cam aşa: 

1.  Simel, şimel! Ce una? — Răspuns: La fitîna bună mulți vor- 

nici sadună ! 

2. Şimel, şimel! Ce doau6? — Răsp.: Omul cu dor ochi bine 

vede ! — Sau: Carul cu dor bor bine merge! 

3.  Şimel, -şimel! Ce trer? — Răsp.: Casa cu trel fereşti bine 

vede! — Sau: Casereu trei fereşti bine 7i se şede! Sau: — Săgeata de 

trei staţi bine zboară ! 

4. Simel, şimel ! Ce patru? — Răsp.: Carul cu patru roți bine merge ! 

Şimel, şimel ! Ce'1 cinei ? — R&sp. : Mîna cu cinci degete bine lueră. 

Simel, şimel ! Ce şese ? — Răsp.: Plugul cu şese bor bine îmblă ! 

Şimel, şimel ! Ce şepte — R&sp.: Unde's şepte fete într'o casă, 

sau la o şădătoare, să nu bagi mâna pe fereastă, că scoate-o cruntă ! — 

Sau: Unde's şepte fete într'o casă, acolo” o şădătoare întreagă. 

8. Simel, şimel! Ce opt? — Răsp.: Plugul cu opt boi bine îmblă ! 

— Sau: Unde torc opt fete, acolo şădătoarea deplină! — Sau: Unde's 

a
s
 

opt fictori într'o casă să nu'ţi bagi mîna pe fereastă că” scoate-o cluntă !, 

9. Şimel, gimel! Ce noau5? — Răsp.: Trei cruci au noauă cor- 

nu _— Sau: Săgeata de noauă staţi departe ajunge! 

10. Şimel, şimel! Ce-r dece? — Resp.: Ori luă o prăjînă şi te-olă 

petrece pîn' la fîntîna cea rece: — Sau: Doaiă mîni au dece degete! 

— Sau: Prex drace ! | 

După, aceasta urmeaqă celealalte şiniilituri, punîndu-se înnăintea, fie- 

cărira, întroducerea : Şimel, şimel ! 

1. Nici jos, nici sus, numa n vreme pus. — 2. La mătuşa sub 

părete sînt trei gînsce cuculete. — 3. Hâţa la deal, hîța la vale, hița 

spre vremea de sară. — 4. Am o babă hăt de treabă, cînd o trag de 

buric, face țuvlie. — 5. Am trei suroiI: una dice să se facă diua; alta 

ba; ear” a treta, că i-totuna. — 6. Am un sac plin de mac, șede cu 

gura ?n jos şi nu se varsă. —", Am un boi roşu, unde dace, iearbă nu 

se face. — 8 Unde Florean se hodinesce, Tearbă bună nu mai cresce. — 

9. Se sure moşul în pod fără scară, fără mîni şi tără pietoare. — 10. Eată-o! 

Nu! — 11. Similică mititică nier de Vodă pare frică. — 12. Cam 

întru în casă dau mîna cu mutul. — 13. Cînd m& duc la cinevă, ce'mi 

tot pun pe dinapor? — 14. Am un boi, cu trupul vereadă, ear” cu coar- 

nele rereadă. — 15. Sînt doaiăsprece, sau şi mal multe, 01% şi mal 

  

1) Cei cărturară saii mai aproape de cărturari rostese cimilituri, înloc 

de similituri, 

4
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puține surori şi toate dorm pe un căpătîru. — 16. Amo purcicuţă vij- 
neață, cînd o prindi de urechi, face fiştru în coştereaţă. — 17. Amo 
vacă 'mcărcăţică, de-abră se bagă ?n poleţică. — 18 Am o vacă cu bu- 
ricul în spate. — 19. Bodea ?n sus, Bodea 'n jos. Bodea vine burduhos. 
„— 20. Subt un păltinaş joac! un repuraş. — 21. Cincr sfaă sub streașnă 
ŞII ploaiă, ear” cinci aleargă pe cîmp şi nu ploaăă. — 22. Mosnegu- 
țul mititel face gardul frumuşel. — 23. Doauă late lăturate și la capăt 
cîrligate. —- -24. Bete peste bete. cincr mir înehrerete. — 25. Am 
dor moşnegi cu barba şargă, cînd se 'mtălnesc. se trag: de barbă. — 
26. Am un purcel cu ritul de fier. — 27. Am un boi, cu gura ru- 
megă şi cu coamele flutură. — 28. Amo cotelcuță neagră, tot cîmpul 
aleargă şi tot urdă face. — 29. Struca din apă S'avuncă, dumbrava o 
culcă. — 30. De la norși pîn' la vor păsat vărsat. — 31. De la nor și pîn” 
la vor tot cuțite răscuţite. —- 32. Pe un cîmp rotat şede-un moş înfiat. 
— 38. În capătul satului Şlicul tărtatulur. — 34. Am patru frați, tot 
merg pe drum și nu s'ajung. 35. Dor dau, dor stai, dor se miră, dor se 
nchină. — 36. Bălan sare peste gard, dar” Galbăn rămîne. — 37. Se 
udă şi strigă şi se ţine de mal. — 38. Am o vacă prieană. la tot satul 

„dă hrană. — 39. Mititel și strîmb aleargă pe cîmp. — 40. Tartă peste 
turtă, fusul mreu în nasul tăă. — 41. Coada cocostîrculur bate fruntea, 
tirgului. — 42. Rage Buga ntre hotară de s'ande-a noaua ţară. — 
43. La unor tară lemnele, la vor cad surcele. — 44. Doauă lemne odo- 
lemne, cele multe mărunțele. — 45. Mama stă şi tata dă. — 46. De-a- 
supra suflet, de desubt suflet și ?n mijloc lemne useatele: — 47. Cine are 
şese pieloare, dar numai pe patru îmblă. — 48. Am o ceapă pe care o 
due de coadă la apă. — 49. Scurtă groasă und te duci? Arsă 'n dos 
de ce mă 'ntrebr? — 50. Hurduz burduz, de la munte-adus, sub laxță, 
pus. — 51. Punte strîmbă, vale-adîncă. — 32. Așchiea bradului. drep- 
tatea. satului. — 53. Așchiuță din pădure, mihohd din cîmp şi lrop lop 
în casă; ce”! aceea? — 54. Sus bat dobele, jos .pică negurile. — 55. Pe- 
trea felegos mînă porci în jos. — 56. În pădure peste” pădure s'aude un 
vițel de aur răgînd şi un cal nechredînd. — 57. Țănduriea bradului ve- 
seliea satului. — 5$. Vaca n deal, vițelu.”m vale. apărătorul de la Ţi- 
gan. — 59. Am o gînscă şoalcă boarcă. de grumad sori bîrloră. — 
60. Vaca muge, vițelul fuge. — 61. Am dor june cât lumea de lungi. 
52. Am doi porumbei, toată lumea woglindesce n er. — 63. Ce'r mar 
dulce şi totodată mar amar pe lume? — 64. Amo cățăluşă roşie, care 
bate totuna, pintr'un gard alb de os. — 65. Ce şede totuna ud și nu 
putredesce. — 66. Ce max plăcut şi ma! dulce şi pe talger nu'l poți 
duce. — 67. Cine" mar milos pe lume? — 68. Săcşori albi sub streașnă 
roşie. — 69. Am o potețică plină de mrer albi. — 70..Am un clocănaş  
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de piele cu doauă găurele. — 71: Sub cel deal îngropilat, fierbe-o oală 

cu păsat. — 19. Am 0 dumbrăviţă; sub cea dumbrăviță este-o poreniţă ; 
) 

la cea poleniţă sînt doauă brăzdite ; sub cele brăzdiţe sînt. doi şormişori ; 

sub cel şolmisori e o gare spurcăcroasă : sub cea, gale spureăcloasă e o moară 

rotunjoasă. — 73. Fetele şi femeile n'aă şi nici nu dorese să albă ; bărbații 

o țin de o potdoabă, dar” cînd o aii, cearcă să se curăţească de ea. — 74. Ce 

vede omul în toate dilele. împărații numai rar. ear” Dumnedeu nicrodată. 

— 15. Rage Buga între dealuri. — 716. Ce se nasce fără plele şi țîpă 

pînce piere. — 77. Am o seroafă, diăa'I cu maţele pe spinare, ear” noaptea 

pe pîntice. — 78. M'am dus la pădure de 'mi-am tăteat o nueă lungă 

șl-am venit a casă şi 'ml-am făcut o zăhată şi-o poreată și "mi-au mai 

rămas o bucată. — 79. Stăi neagră să'ți bag bandolul. — 80. Am doauă. 

ghieme de mătasă, le trimet la "mpărăteasă ea să 'meeapă "'ncepătură fără 

leac de tivitură. — SL. Şimel, şimel! Clăori pe apă. — 82. Am un polo- 

bocel. dacă pică de sus jos, nui bodnariiă care să] poată toemi. — 

33. Am o bălercuță cu doauiă telur de băuturi în ea şi nu se amestică, 

— 84. Şimileagă leagă, limba “ți se leagă cun fir de mătasă neagră. — 

85. Nalt ca casa, verde ca mătasa, dulce “ea mierea, amar ca frerea. — 

6. De-asupra hărtie, în mijloe praf şi de desubt părharță. — 837. De 

care lemn îl mar mult în pădure? — 85. Cînd mergi în pădure, de ce 

dar mar întîri ? — 39. Hurduz burduz din Ţărigrad adus. sub laiţă pus. 

__ 90. Ghreme strînse. funii întinse. — 9. Am o mănăstire verde cu 

călugări negri în ea. — 92. Am o vacă a fătă şi vițelul dintwînsa încă: 

a fâtă. — 93. Popa n biseiică, ear pletele pe-afară. — 94. Am un țu- 

țuruş pe nn picloruş. — 95. Căldăruţă burducuță șede ?n sus în piclo- 

ruță. — 96. De desubt prescure, de asupra pădure. — 97. Am un țur- 

țară, de-ar ave un par, Sar sui pe el pînă la certi. — 98. Colăcel 

bolăcel întwun vîrv de muncel. — 99. Coteobina împle mîna. — 100. Bute 

peste bute. sus coadă de vulpe. — 101. La cap hurtutii, la dos hurtutii, 

la mijloc ferfeniţă. — 102. Întiun vîrv de moviliţă frerbe-o oală cu chi- 

siliţă. — 105. În cel vîrv încoronat frerbe-o oală cu păsat. — 104. De 

la nor şi pin” la voy te petrec îot cu cimporii. — 105. Unde” alb, nu” 

-Qmpât ; unde" negru, nui pămînt. — 106. Cei la cap eu 0 doamnă, ear” 

la coadă cu o daltă.- — 107. Cer frumoasă ea fetele şi nechreadă ca Te- 

le. — 108. Butea geme, boieri beu. — 109. M& suilii în scală ca să 

“sd de cal, dar” nu vădulă car, ei oastea lux Mihară tot îmblînd ca vîntul 

, văscolind pămîntul. — 110. Cer viu sub tufă şi nu suflă. — 111. Cu- 

eluşă unsă pe sub pămînt dusă. — 112. Am un boi negru, unde sare, 

urmă mare; unde pasce, se cunoaste. — 113. Sărituri de cerută, urmă de 

nimică. — 114. Hanţul zbanţul cu o mie de suliț. — 115. Picurușul 

bicură, trepăduşul treapădă, Alea Malea ține calea. — 116. Crucurele 

21



    

măgurele merg pe drum îușîrăţele, crucur măgur şede "n drum, trage din Juleă 
la scrum. — 117. Au venit Igol şt-aă luat pe Pigol Și l-au dus în cea 
pustie săi înveţe cojocărie. — 118. Opt opintese, miile plătesc, Şi un 
taruretie. — 119. Ce” la cap ca o doamnă, eai” la coadă ca o furculiță. — 120. Tîndră mîndră șede "n grindă Şi  grăesce păsăresce. — 121. La cap ca pleptenele, la coadă ca secerea. —— 122. Șimel, gimel! Ciciluţ ciupel. — 123. Şimileaga grava încunjură "dumbrava şi face crustr în nas la Sava. -— 124. Care pasere îi mar mică pe lume ? — 125. Câmpul alb, oile negre, cine le pasce le cunoasce. — 126. Rădăcină, "mpleticină, rar Voinie care-o desnină. — 127. Ce dar de preatră și nu se strică, dar dal în apă şi se strică. — 128. 'Trex mă țin, tre mă poartă, cinci mă duc de mă adapă; din nasul mreu curge miere și otravă. — 129. Am o găină pestriță, duce veste n Bistriţă. — 130. De la nor pin” la vor tot funduri de căldări. — 131. Pe-o biserică şindilită joace? o miță poteovită. — 132. Am o mâîţă albă, grasă, “toată noaptea îmblă m casă. — 133. Am 0 sucnă mirie, plină de pozderie. — 134. Am un ciur: de-alune Și numar doaăă's bune. — 135. Peste dealul pădurat, fuge-un epure bălțat, — 136. Pe-o piele de taur joac” un glob de aur. — 137. Ana grasa împle casa. -—— 135. Amo vergeă groasă care lumineadă m casă. — 139. Am 0 găină neagră și una, albă; cea neagră strînge, ear! cea albă împrăseiă, — 140. Au scăpat cucoana cehreile Şi Sai închis ţările. — 141. Cine merge pe ripă şi nu se resîpă? — 142 Ce uu'r nimică şi rot se vede? —- 148. Ce întră 'm sat și cînil nu bat? — 144. Am o vacă surie, vine din pustie, cuprinde luncile cu brîneile. — 145. Hub hubureadă, de pe deal nechieadă şi nime nu cuteadă. — 146. Am un copacii cu dor- sprece craci; în fiecare crac sînt patru culburi; în fiecare curb stat şepte oaut şi fiecare ou are o parte albă şi alta neagră. Ce să fie aceasta? 147. Mama nasce fata, şi fata pe mamă. — 148. Amo ulceă, petriceă şi cîntă dor cucoșei în ea. — 149. Hiţa bița, țup la pămînt. — 150. Am un bou medelean, pe unde pasce se cunoasce, pe unde sare urmă are şi luge n mare. — 151. Cînd îs merele şi perele cele mici mar plăcute și mal bune de mîncat? — 152. Cînd şede un băreaş mar mult în munte? — 153. Ce nu poate niciun om povesti cu gura sa? — 154. Care an ține numai o di? — 155. Ce deosebire este între vîrvul nasului şi vîrvnl muntelui? — 156. Unde şedi cînd mergi la, biserică. — 157, Ce'i aceea ce primăvara muguresce, vara umbresce, toamna hrănesce şi Iearma "ncăldesce ? — 158. Sasca Parasca de-ar avă scări, s'ar sui n certi, io 159. Butucaşul rotunjor vede dosul tuturor. —.160. Am patru rațe ji și "mpuşcă întrun brad, 

j 

i 
. 

  

 



Dr 

      
393 

Giciturile şimiliturilor de mai sus. - 

1. Fereasta. — 2. Fereştile la casă. — 3. Uşa. — 4. Uşa şi mi- 

nenul şi scîrțiitura er. — 5. Fereasta, patul şi ușa. — 6. Hormnul. — 
7. Focul. — 8. Focul. — 9. Fumul. — 10. Scînterea. — 11. Scînterea. 
— 12. Soba încăldită reama. — 13. Scaunul. — 14. Grindanul. — 

15. Podelele pe grindarmu. — 16. Chieiea în gaura broascel s. lăcății. — 

17.: Lingura şi gura. — 198. Bălerca. — 19. Fusul cu tortul. — 20, Fu- 

sul sub cater. — 21. Degetele de la firul tortului de sub carer și de la 

fusul cu tortul. — 22. Acul. — 23. Foarfecele. — 24. Ghiremul. — 

25. Preptinil cu câlți. — 26. Sfredelul. — 27 Sfredelul. — 28 Coasa 

cosind. — 29. Coasa cosind. — 30; Pologul. — 31. Umna coaser pe 

cosirisce. — 32. Stogul. — 33. Stogul. — 84. Roatele de la car. — 

35. Îmblătitorir îmblătind. — 36. Pleava şi grăunțele. — 37. Moara. — 

38. Moara. — 39. Secerea. — 40. Rîşniţa. — 41. Limba din clopot. — 

42. Clopotul tras. — 43. Clopotele trase şi răsunetul lor. — 44. Seara, 

— 45. Piua şi pilugul. — 46. Calul, tamița și călărețul. — 41. Călă- 

vețul călare pe cal. — 48. Cofa. — 49. Cofa şi căldarea. — 50. Căl- 

darea. — 51. Căldarea şi toarta ex. — 52. Pătrarea. — 55. Sita. — 

54. Sta cînd cerni făină. — 55. Preptenele şi păducbii. — 56. Seripea cu stru- 

nele și arcuşul — 57. Seripea. — 58, Scăpărătoriie: Ieaşca, cremenea, amna- 

| riul. 259, Cimpotul. — 60. Puşea și glonțul. — 61. Ochi. — 62. Ochii. — 

63. Limba în gură. — 64, Limba în gură. — 65. Limba în gură — 66. Som- 

nul. — 67. Somnul. — 68. Dinţii în gură. — 69. Gura şi dinţi. — 10. Nasul. 

— 11. Mucir în nas. — 12. Faţa : părul, fruntea, sprincenele, ochii, nasul 

gura, — 73. Barba. — 74. Pre semenele său. — 15. Beşina. — 76. Be- 

şîna. — 77. Opinea cu ațele er. — 78. Aţele de la opincă. — "19; Ciu- 

bota şi pielorul. — 80. Cartea. — ȘI. Mămăliga în căldare. — 82. Oul. 

— 83. Oul. — 84. Pipenul. — 85. Nucul cu nucile. —. 86. Cruealăul 

cu grăunţele. — 87. De cel strimb. — 38. De scoaniţa copătilor. — 39. Bo- 

stanul. — 90, Bostanil şi vițele lor. — 91. Harbuzul cu sîmbuiir din el. — 92. 

Prerja, pruna, cireaşa.... — 93. Legumile în grădină. — 94. Căpaţina de cu- 

rechiii. —95. Căpaţna de curechră. —96. Barabulele în pămînt, vițele în sus. 

— 97. Remeiul. —98. jedera.—99. Mălarul mărunțel s. merul.— 100. 'Trestiea. 

— 101. Furnica. — 102. Furnicariul. — 103. Furnieariul. — 104. Porcit 

cînd vre! să li dar de mîncat. — 105. Țarea s. coţotana. — 106. “Țarca. 

— 107. Țarea s. coțofana. — 108. Seroafa cu purceir sugînd. — 109. Por 

cil scurmînd. — "110. Oauzle sub cloşeă. — 111. Rima. — 112. Puri- 

cele. — 113. Puricele. — 114. Ariciul. — 115. Pecuranul s. cxobaul. 

oile şi lupul. — 116. Crobanul fumând şi oile. — 117. Ulrul şi pulul. 
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— 1lg. Plugul eu opt bor şi pluganul. — 119. Rîndunica, 120. Rîn- duniea. — 121. Cucoşul. — 193, lepurele — 123, Albina şi ştruberul. —- 124. Ochtul boulur, — 125. Cartea. — 126. Cartea, — 127. Hărtiea. — 128. Conderul cînd scrii. — 129. Răvaşul. — 130. Mușinoarele. — „151. Luna. — 132. Luna. — 133. Ceriul en stelele. — 134. Ceriul cu stelele, luna şi soarele. — 135. Soarele apunînd. — 136. Soarele, — 137. Diua. — 138. Luminarea, —_ 139. Diaa şi noaptea. — 140. Soa- rele ai apus şi casele oamenilor S'aii închis. — 141, Umbra. — 142. Um. bra. -— 143. Negura s. piela. — 144. Negura s. pila. — 145, Tune- tul. — 146. Anul cu 12 luni, luna cu 4 săptămîni, săptămîna cu gepte dile şi diua cu diăa. şi noaptea. — 147, Apa şi ghreața. — 148, Bise- riea, preutul şi cîntărețul. — 149.: Cânq baţi mătane. — 150. Rîul. — 151. Cînd nu's de cele mari? — 152. Cînd îi în mormînt. — 153. Că - ai murit. — 154. Anul cel nou. — 155. Vîrvul nasului stă în jos, ea” al muntelui în sus, — 157. Nicăiri. — 156. Pomul. — 158. Hemerul, — 159. Pragul. — 160. Țiţile -la vacă cînd o mulgi. 
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