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TATĂL ȘI FECIORUL... 

"Toamna se lungia goală, cu vreme, caldă şi cu plot 
-cernute prin ceaţă. 

"Lumea, bucuroasă că şi-a putut face munca, aşteptă 

iarna cu încredere, căci eraii - țoate” semnele. că va 

urnă un an bun. 

Boierul cel bun sta în,  cerâacul casej şi. șI sorbia 

liniştit cafeaua, privind la aburii mănoşi ce se ridicati: 
din vale, ca o răsuflare de, mulțămire a pămîntului 
tihnit. . . - ! 

 Sămănăturile de! toamnă eraiă ) minune de fru- 

moase, şi mal ales griul: începuse a face chiar coamă: 
în adierea vîntului de costişă. 

În vremea asta sapropie, în goana calului, feciorul 
cel mare al boierului, care vedea de treburile moşiei, 
de cind tatăl săi, imbătrinit şi obosit, îl lăsase toate 

grijile în seamă. 
“Tinărul, voinic şi inviorat, descălecă sprinten şi, dind 

calul unu! argat, se urcă surizind la tatăl săii în cerdac. 

Bătrinul. îl vede în toane bune şi atunci îl întreabă 

iscoditor : | 
— De ce-ţi suride musteaţa băiete ? Nur fi găsit 

vre- 0 comoară în drum... 
$%
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— Ba încă ce comoară]... 
— Cit de mare? 
— Cit ține lanul nostru de gri, tot e numar o 

comoară... Să ni pregătim numa! pungile, că la anul 
ne vede Dumnezeu. 
— De ce lan de griă vorbeşti tu? 
— Sămănătura noastră de grii..,- | 
Bătrinul atunci îşi ascunde în barbă un zimbet amar 

şi clatină neiîncrezător din cap: - 
— Lanul care te-a încintat atita pe tine e un lan 

„de iarbă, nu de griă.. . 
— Cum asta? 

- — Toamna se'numără bobocil... 
— Tată, griul nostru e... 
„— Ssss... nu vorbi acum, aşteaptă... Cit n'am aş- 

teptat ei în viaţă şi se poate întimpla să mai văd 
încă ce n'am văzut pănă acum... D'apol tu, care abia. 
ieşi în lume]... | 

"- Bine tată, om vedea no! cine a văzut ma! bine. 
Băiatul, înfeînt în credinţele lui, s'a îndepărtat după aite nevoi, convins că. bătrinit sint indărătnici şi co- bitori, aşa că nu mai pot vedea decit în ră lucrurile. 

În locul: iernit cu: zăpadă şi viforniţe, se lăsă aşa, prin postul „Crăciunului, nişte geruri de celea iuți şi seci, care aii apucat pămîntul desgolit şi plin de apă. „larna aceia a fost un adevăraț blestein pentru oa- men. Pănă în desprimăvărat a ţinut-o numa! întrun „_îngbet şi desgheţ. . . - 
_ Aici se făcea frumos, de tinea citeva zile cald, aici îngheţa pămîntul de să scaperi în el. | Griul cel răsărit şi crescut din toamnă aşa de fru. mos a ajuns în primăvară de părea opărit de leşie. 

: a



TATĂL ŞI FECIORUL... . 7 

Toate lanurile cele verzi, care se iîncomaii în suilarea 

vintului şi făceaii unde nesfirşite, acum se arătaii veş- 
tejite, alburoase, supt lipitura sămănăturilor topite. 

Boierul cel bătrin se întilneşte la o răscruce de ho-. 
tare cu feciorul săii, care venia călare de pe: “moşie, 
imbufnat şi amărit, de să nu-i ma! giceşti vristă. Cum 
îl vede de departe, opreşte trăsura şi-l aşteaptă să se 
apropie. Nici n'a apucat cela să descalece, că tatăl săi 
il întimpină cu vorba. 

— E4, ce-ţi fac lanurile tale de eri? 
— AI avut dreptate, tată, — dar mare-i. pedeapsa _ 

lui Dumnezei, prea ne-a lovit... | 
— Mare, mică, aşa a fost să fie... Vorba: e: am 

avut dreptate că lanul cel. care te amăgise că-l. de . 
grii era numal de iarbă atunci? 
— Aşa a fost, cum al spus. 

- — ÎL vezi cum sa topit? 
— Parcă nici n'a fost sămănat, . 
— Să ţi! minte atunci de la mine:-Norocul e ca şi 

calul cel sălbatec, numa! după ce-l încaleci, zici cal 
scăpat de nevoie... Dacă-l apuci numa! de coadă, de- 
geaba, nu eşti călăreț... -- 

În al doilea an aii scăpat foarte bine sămănăturile 
de iarnă. Griul, mal ales, crescuse de .parcă fusese 
plouat cu lapte, buiecia nu alta. Boierul cel bătrin 

sta tot in cerdacul caselor lui vechi, unde-i bea .ca- 

feaua şi privia nepăsător şi. liniştit la holdele din vale 
şi de pe costişe. 

Pe linia dintre. două tarlale de griă, de dinnaint e, 
se vede venind un călăreț, căruia nu i se vedea decit 
pălăria din salturile calului, aşa erait holdele de înnalte 

şi iatcăţite. Bitrinul a iațeles că acâla trebuie să fie 
fecioru-săi şi-l aştepta împăcat şi rece.
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; Băiatul.;boierului sa arătat: apo! la:luminiș, cu îlorr 
de mac la pălărie, aducind în mină, de călare, un 
smoc:de fire. de criii smulse, care se .tira cu rădăci- 
nile pe pămînt şi. cu spicele îi întrecea capul. 

„— "EI, tată, îţi place griul nostru ? :. o” 
„7—: NoL: pavem: griă, băiete. ae 
i — Dar ce sint toate tarlalele astea ? - : 
—'Aba! Tarlale zici? "Valuri de paie,. ca toate 

paiele...' | RI 
— Ba ei văd: că-I-griă, ia uite...» . | 

Şi băiatul, ca.să facă. în. ciudă lur tată-său,: apucă 
mucul spicelor de la swocul adus şi-l freacă în palme 
cu: mulțămire şi biruinţă. ! 
— Și încă grii arnăut,. : a 
Feciorul boierului a. trecut atunci în curte, vintu- 

rind de călare griul în palme, pe cînd. bătrinul, din 
cerdac, il petrece cu ochil,:clătinind din cap şi ascun- 
zindu-ş! în barbă lumina surisulu! stăpinit.. 
Cind s'a virit-şi secerea 'în griul cel 'deochiat de frumos, boierul. cel. tinăr înfloria şi imbobocia de bucurie: şi. triumi, ee ie, | 
— Are să rămiie pe a mea, tată... Se 
„— Să dea Dumnezeii, măi băiete, că şi ei totpentru asta. mă rog Celur dă sus.:. Dar pănă acum tot numal paie avem pe cimp. : Da i 

: Cum Sa schimbat Vremea, cum Sai întors lucru- „rile, că: numa! se pune pe plol şi plouă, zi şi noapte, ca la potop. În primele. zile. nu. sa îngrijit nimeni, căci ploaia mai ajută la bob pentru bucatele ma! tirzir; dar vezi. că: ploaia. odată pornită nu: se mal! opria decit. doar. ca: so înceapă din noi, “după odihnă. De la un timp. griul a inceput a 'cădea şi.a sa. pătuli; -„ de parcă era un. jaf şi -o:tăvăleală pe: lanuri.. Ploaia 

Po
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a bătut înnainte .pe.:podina aceasta, de-a “făcut-o una 
cu pămîntul, încit ai ajuns întrun timp toate lanu- 
rile de păreaii nişte mindire scărmănate la soare. 
După ce sa limpezit vremea, oamenii viraii.: secerea 
în paiele căzute de gri ca în nişte -maldări prăfuiti,. 
aşa se ridica în sug. colbul de mucegaiii din „paiele pu- 
trezite pe pămint. : 

. Bătrinul şi feciorul sai privit numat lung: şi aii dat 
amindoi trişti din cap, îndepărtindu-se “nul: întrto 
parte şi altul în alta, fără să. și râal. zică vre-o vorbă. 

În al treilea an aii ajuns să stringă griul în şire şi 
să înceapă treieratul. Băiatul boierului, văzind pe pă- 
trin ducindu-se la arie, sa luat şi el pe urma lui şi 
Sa apropiat acolo, timid, de tată-săi, Acum nu mal 
îndrăznia să se laude ca mal înnainte, căct luase des- 
tule pilde despre nestatornicia lucrurilor din lume. 
Totuşi, văzind şirele înţesate şi griul curgind de la 
batoză ca un izvor gros de aur, nu poate să se 
oprească. şi să întrebe pe tată-su: 

— Nici acuma n'avem gri, tată ? 
— Niel... 
— Dar se sînt toate grămezile acestea 
— Cenuşă...: 
— Cum asta ? 
— O scinteie numai, ajunge, sati ciuda unui golan 

nedreptăţit, şi tot ce vezi aici se face numai vraturi 
de cenuşă. 

— Cind avem să putem spune atunci că avem 
griu ? 

— Las câm să-i arăt. ei, aşteaptă... Totul aici e 
să al răbdare, să nu te pripeşti la nimica ; agricultorul 
trebuie să ştie Saştepte.
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„E drept că, după ce sa terminat cu treieratul, a 
venit la boierul nostru un negustor mare, care a. 
cumpărat şi-a plătit marfa. După ce sai pornit ca- 
răle încărcate cu saci, duse din urmă de negustor, 

” boierul şi-a chemat băiatul sus şi, deschizind casa de: 
fier, i-a arătat movila de aur şi hirtil... 
— Vezi? Anul acesta am făcut gri: uite griul 

nostru! Acum putem să ne bucurăm..., şi numa! cind 
“ ajungem să-l închidem aici, în casa de bani, numai 

atunci putem zice cam făcut griă.... 
-



Toată suflarea...



ae 

NI REE DI ea Sa d hai 

"mi ROATĂ 'SURLAREAJ et 

Întrun sat trăia un Tigan fierar. El nu ştia să facă 
altă treabă, decit să bată cu ciocanul şi să tragă la. 

fot. Aceasta îl era şi :ogorul şi turma lui, din care se 
hrănia cu toată casa. 

Pănă la bătrineţă el numa! muncise, fără să ştie 

de alte grijl pămînteşti.. 
Întro zi, cum trăgea el la fot, în dogoarea cărbu- 

'nilor aprinşi, trece pe acolo preotul satului. 
— Ce mal faci, mă! Vasile? 
— 'Treabă, părinte... 
— Bine faci tu că munceşti, dar omul se mai gîn-- 

deşte şi la suflet, nu numai la nevoile trupului, că, 
după viață, mal vine şi moarte... 
— Aşa-l, părinte, păcatele noastre... 

Şi Tiganul, pătruns de vorbele popel, se uita mai 
aprins, “strălucindu-! ochii setoşi în lumina focului 
suflat de foi, | 

— -Trebuie să te ma! grijeşti ş şi tu, că, uite, eşti bă- 
trin şi tu n'al făcut încă nimica din ce scrie acolo 
Ja carte. . 

— Nam făcut, părinte, aşa-l... 
— Te stringe Dumnezeii într'o zi, cînd nici nu te 

gindeşti, şi atunci cum îţi dat tu seama sus?...
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„— Apo, părinte, ne mal întreabă Dumnezeii şi pe 
:n0l, Tiganii, ca şi pe Romini? 

— Ce are de-a face: toți sînt de-o potrivă înnaintea 
„lut Dumnezei... Nu şti! tu ce zice la carte? — «Toată 

suflarea să laude pe Domnul»... | 
Ţiganul, uimit, deschide ochi! ma! mar! şi, cum el 

tot mal trăgea de lanțul foilor, întrebă nedumerit pe 
:popă: | 
„— "Toată suflarea ?... .Da:. foile mele, părinte, să-l 

“laude ?..,



Lupul şi scroafa.



- 
TA
B 

45
8 

LUPUL ȘI SCROAFA. 
  

Un lup, flămind, nemereşte într'un coteţ, la o scroafă 
- slabă de tot. Cum o vede trintită acolo în paie, se şi 
răpede s'o inşface ; dar scroafa îi ride cu ritul în nas: 
— Ce vre! să faci, lupule? 
— Să te măninc. 
„— Păcat că eşti mare şi prost... 
— De ce, scroafo ? 

— Dacă ţi-a! găsit să mă măninci tocmai! pe mine, 
o slăbătură... 
— Parcă mai e timp acum de ales, cînd eii nu te 

văd bine, de foame .ce mi-l... 

— Ce carne al să găseşti tu în mine, acum ? — iască, 
nu alta... Dar dacă a! avea puţină răbdare, s'aştepți 
pănă la toamnă, cînd mă pune stăpinul la îngrăşat 
pentru Crăciun, atunci aş mai înţelege şi eii, dar 
acum ?... 
— Şi ce crezi că-l bine? 
— Uite, să facem amindoi învoială: Tu să mă 

laşi să trăiesc pănă la toamnă, ca să-mi! văd godacii 
în rînd cu porcil, şi atunci am să mă las să mă mă- 
ninci, aşa grasă şi frăgezită... Dar. acum, ce să ințe- 
legi de mine ? 

sa 

1. ADAM. ze See Sa 2 
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— Apol să te cred eii numa! aşa, pe cuvint? 
— Şi de ce nu m'ai crede? Fă tot pentru min- 

care sint; acum: că ţi-l unge buzele tu, ori stăpinul, 
pentru mine, tot una e... 

— Bine, scroafă, aştept atunci, că parcă al avea 
„dreptate. . 

E 

A trecut vara şi-a ajuns lumea şi 'n toamnă, că 
timpul nu stă doar pe loc, şi sa trezit scroafa dată 
la porumb pentru Crăciun, de să nu crează burţi! 
ce noroc venise peste dinsa. De învoiala cu lupul 
Nici nu-şi mal adusese ea aminte în toată vremea 
asta, c'ăvea ea destule alte grij!... | 

Întro zi, pe-aproape de Crăciun, cind scroafa toc- 
mal terminase grămada de grăunţe, sdup ! sare de peste 
gard lupul cu *nvoiala. . 

— Tu era!, lupule? | | 
— Tiil, bată-te să te bată..., tare te-ai ma! îngrăşat! 

Ei nici nu te-aşi mal! fi cunoscut, dacă nu-ti ştiam 
cotețul... | | 

— Ce „puteam să fac altăceva, cu atita bine, decit 
să mă îngraş... 

Lupul se linge pe bot: 
— Ei, am venit, după învoială. 
— Că tocmai te aşteptam şi ei... 
— Atunci eşti gata? | 
Şi lupul, deschizind gura, dă să se răpeadă. . 

» Scroafa grohăie atunci supărată şi zice lupului: 
— Cum, aici vre! să mă mânincr ? 

-— Papol unde? - 
— Val de mine, ce păcat !... Aici te-ar putea găsi
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atăpinul, tocmal cînd ţi-ar fi lumea mal dragă, şi aş 
răminea mincată numa! pe jumătate... 

— Ce-l de făcut atunci? 
— Ştiu ei un loc ma! bun, colo, în pădurea din 

apropiere, ţi-l arăt ei; tu să mă ie! numa! cu gura 
de o ureche şi eii ţi-oiăi spune in limba mea: tot pe 

„aici, tot pe aici... 
Zis şi făcut: 
Lupul deschide portia şi scoate scroafa de o ure- 

che afară. Cind so tragă ma! departe, scroafa se prop- 
teşte în picioarele de dinnainte şi începe a striga: 

— Cuviţţţ... cuvitțţ!... 
„De-a ridicat toţi ciinii din sat şi a scos şi stăpînil 

din casă. Lupul, zăpăcit şi grăbit, crezind că n'a în- 
țeles pe unde trebuie să meargă, ţistuieşte scroafa să 
nu ma! strige: . 

— "Taci, cu limba ta afurisită, că-mi pierd blana 
pe-aici ! 

Cind a început a se simţi lupul încolţit de cîni, 
n'a mai. aşteptat şi pe oameni să vină cu ciomegele, 

“ci a lăsat urechia scroafel, şi pe ici ţi-e drumul. 
Tocmai! la pădure, cînd s'a desmeticit lupul din | 

.. flocăiala prin care trecuse, cică ar fi zis cu ciudă, pri- 
vind spre sat: 
— Apoi asta n'a ma! fost învoială, ci curată... por- 

cărie.... |



Lupul și vulpea.
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Vulpea umblase toată ziua flămindă, căci nu-i că- 
zuse nimica în laba. Pe seară, tocma! cind îşi luase 
orice nădejde de la mincare, cum se întorcea pe o 
vale spre vizunie, dă peste un măgar, care păştea. Se 
învirteşte vulpea imprejurul măgarului, se uită cu 
jind la el, îi ma! dă tircoale pe departe, dar nu în- 
drăzneşte să se apropie, căci ştia ea că nu l-ar putea 
rupe singură. La urmă vulpea se gîndeşte la lup, că 
ar putea so ajute, şi, fără să mai întirzie degeaba, 
dă fuga să găsească pe cumătru-săii. 
Din două vorbe sa şi făcut tirgul: 
— Tu, lupule, iei două părți şi mie îmi dal o parte, 

că sint ma! mică şi-mi! ajunge... 
„Lupul, adus de vulpe, se răpede în spinarea măga- 

rului şi-l rupe toemal' în trei bucăţi cit nici nai fi 
gindit. 
-Vulpea, văzind halcele de carne însingerată, s'a- 

propie lacomă: 
— Care-i partea mea, cumetre ? 

„Lupul se. încruntă şi, trăgind supt el bucăţile pe 
„ rind, zice vulpii rinjind : 

— Una-l a mea, alta mi se cuvine, şi cealaltă, mi-l 
partea... 

/
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Şi lupul, care înghiţise aproape o halcă, rupea acuma 
din a doua, sfişiind şi mincînd înnainte lupav. Vulpea, 
speriată de atita nesaţ, se întinde fricoasă să-şi iea 
bucata, dar lupul miriie urit şi-l! dă cu laba. 

Ceia îl întreabă, nedumerită: 
— Apol co fel de dreptate e asta, lupule? 
Lupul, atins, zice cumetri-si cu prefăcătorie: 
— Tu nu te supăra, vulpe, lasă : Mare-i Dumnezei |... 

EI poartă de grijă tuturor... 
Vulpea sa depărtat cu coada între vine. Cum mer- 

gea ea aşa, supărată şi cătrănită, se întilneşte cu Dracu”, 
pe care-l cunoştea mai de demult,.tot de pe la niște 
răutăți păminteşti. 
— Da un'te duci, vulpe, aşa amărită ? 
„Vulpea spune Dracului toată pățania. 
— Şi acum ce al de gind să facr? 
Vulpea n'a putut să vorbească ma! mult, de ciudă, 

ci a îngînat numai, ca amenințare : 
— Mare-i Dumnezeu, lasă... 
“Dracu pufneşte de ris şi apol îl zice cu batjo- 

cură : o . 
_— Ce amesteci tu pe Dumnezeii în toate ciorbele ? 
Tu nu ştii că, pănă la Dumnezeii, te gituie sfinţii ? 
Ma! bine la că te răzbun cit, poate m'ajuţi şi tu odată la ceva. : | 

Cel do! prieteni ai pus răpede Ja cale isprava: 
— Vezi tu, vulpe, scobitura cea din gardul viilor 

din dea]? 
— O văd. 
—. Acolo e aşezată o capcană de prins lupi şi... chiar şi vulpi, să nu-ți fie cu supărare. Să te duci înnapot la lup şi să-i sput că paşte un cal nepăzit în - vie. lu, ca să te ajut, am să nechez de după gard,
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ca să-l atrag la capcană, căci nare alt loc pe unde 
să între înlăuntru. | 

— Şi crezi co să cadă prins? 
— AI să-l vezi în laţ, cum te văd pe tine în patru 

labe. 
Vulpea sa întors la lup, care tot mal lingea nişte 

oase din măgarul mincat. | 
— Lupule, ha! cu mine cam găsit un chilipir ne-. 

aşteptat. În via din deal, ştii tu, paşte un cal slobod... 
„— Brava, cumătră! Nu ţi-am spus eii că mare-l 
Dumnezeii ? | 

Cind ajunge aproape de vie, Dracul nechează dintre 
tufe, ca un cal scăpat din grajd. Atita i-a trebuit lu- 
pului, ca şi luat-o fuga în. spre cotlonul care spărgea 
gardul viei. N'a apucat lupul să între bine prin gaura 
deschisă, că numa! s'aude de-odată un clamp de căp- 
cană care se închide. Vulpea, din urmă, decit să 
moară de ris... 
— EI, cumetre, al văzut acum şi partea mea? 
— Fie că mi-o făcuşi, vulpe, — dar lasă: mare-i 

Dumnezeii... 
Vulpea, care se mai potolise din ris, zice atunci 

lupului cu batjocură: 
— Ştil ce, lupule: Mare o fi Dumnezeii, dar meşter 

e şi Dracu'l.., E 
Tocmai atunci iese şi Divolul din vie şi se duce 

de-a dreptul la vulpe. Cind i-a văzut lupul împreună 
şi plecind alături, a înțeles toată şiretenia şi cică ar. 
fi zis cu amărăciune din urmă: 

— Lasă, vulpe, nu te ma! fuduli degeaba, că, la 
urmă, tot amindo! la un loc avem să ni mîncăm ama- 
rul, — dacă nu la vre-o petrecere, măcar în putina 
cu dubală (argăseală)....



Moțul ciocîrlanului.



MOȚUL CIOCÎRLANULUI. 

Odată barza se hotărăşte să steie şi pe iarnă la noi 
ca să vadă şi dinsa zăpada şi să ştie ce-l acela frig... 
Zi3 şi făcut. Sa cuibărit cum a putut ma! bine, pri- 
vind încrezută la celelalte şiruri de berze şi cocori, 
care se duceaii chemindu-se jalnic. 
Toamna aceia a fost lungă, numa! cu unde uşoare 

de răceală, aşa că barza nu s'a simţit de loc de întîr-- 
zierea ef. Mincare găsia încă şi din trecut, prin băl- 
țile rămase toate numai în stăpînirea el. 

Barza ridea acum singură de graba surateler el. 
plecate: 
— Auzi, ce proastă aş fi fost, să părăsese bună- 

tate de locuri. 
Barza clempănia fericită în cuibarul e! de pe casă, 

în uimirea satului, care nu ma! văzuse o aşa minune. 
Cum sta singură, întrun picior şi măsura cu privirile 
orizonturile cenuşii, s'ar fi părut că aşteaptă iarna cu 
adevărată curiositate. 

La urmă, însă, vremea sa'schimbat, cerul aticna. 
cam grei, gata şi de ploaie şi de lapoviţă. 

Barza se stringea tot mai sgribulită' şi ma! îngrijată, 
minunindu-se de cum se schimbă timpul.
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Într'o noapte de iarnă, se porneşte un vifor de cele 
pustiitoare, care vintură şi răstoarnă totul din cale, 
-acoperind pămîntul cu troiene. În minia aceia a vifor-. 
niţel, barza a fost smulsă din cuibul er și dusă de vint 
încolo, departe, tocmai! în pustiul cimpului. 

Cind sa luminat de ziuă, biata pasăre întirziată Sa 
trezit inzăpezită în nişte brazde intoarse, țapănă de 
înghețată şi flămindă de de-abia sa putut scutura de. 
ninsoare. | 

— Vale ! da proastă minte am avut, să rămin ei 
pe aici... 

Apol, uitindu-se imprejur și văzind întinsul de troiene 
albe, a plecat ciocul în jos tristă: 
„— Iarnă mi-a trebuit mie? 
În vremea asta, barza aude țitiind un ciocirlan zbor- 

şit şi sprinten, care zbura prin prejur, căutînd vre-un 
colţ de brazdă desgolită, ca să ciupească şi el. Cind 
l-a văzut barza aşa mititel şi pe un ger ca acela, şi-a 
lăsat aripile în jos de milă şi amandea, tip-tip-tip, după 
ciocirlanul jucăuş : | 

— Tiil1... măr copile, cum eşti şi tu de sprenţar, 
0 să te pătrundă frigul şi a! să mori. Vino mai! bine 
da mătuşă-ta încoace și. viră-te supt -o aripă, să te 
încălzesc... ” | 

— Da” ce-i vreme de încălzit acum ? 
„— Dar nici de treabă nu-i... Mar ales cit eşti tu de 
mitite], se. poate să mor! 'de ger... | 
“Ciocirlanul, dacă vede cu cine ar€ a face, îl buf- 

neşte risul: 
— Ce-l gerul acesta, pe lingă cele apucate de nina în tinereţă ?. : 
Barza ridicâ ciocul, nedumerită : 

„_— Ce vorbeşti tu de tinereţă, un păcat de plod ?.
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Ciocirlanul tuşeşte a groapă şi chiscuieşte ca din 
amintire: 
— Apo! să-ți spun, dacă vrei, tocma! de pe timpul 

lui Papură-Vodă... Ei eram flăcăi pe vremea aceia, 
Un străbunic al dumitale flăcăia şi el tot pe atunci! 
Tea... ce iarnă am apucat nor. 

Barza nu se poate stăpîni şi se răsteşte odată, în- 
ciudată : | 
_— Vra să zică tu, o nucuşoară de pasăre, să fi 
mai bătrin decit mine? 
— Ei sînt vechiu tare... . 
— Pliu, bată:te crucea, dihanie... Fugi din faţa mea, 

că întru în păcat cu tine!. 
Şi barza face pac cu ciocul în capul ciocirlanulu! 

de-l scoate penele țuguiii în creştet. 
Şi de atunci cică ciocirlanul a rămas cu moţ pe 

cap, iar barza nu ma! întirzie iarna la no!, ca să nu 
mai ajungă de ruşinea copiilor... 

3



“Tiganul şi cartea. 

I. ADAM,



TIGANUL ŞI CARTEA. 

Unul boier, — mai de demult,—ce-l vine în gînd, că - 
se pune inorțiş să 'nveţe carte pe un flăcăii de Tigan, 
pe care-l avea rob. 

Întro zi, prinzindu-şi el suiletarul sus, îi spuse tot 
planul şi ?ncheie mingiindu-l pe obraz: " 

Că eii am să m'ajut la multe cu tine, dacă-i şti 
carte... | 

Dar 'Ţiganul auzise el, din lume, că nimic nu-i may 
greii pe pămint decit învăţătura, — căci omul, de carte 
multă, sai se ofticeşte, sai ajunge la balamuc... 

Cind i-a pus boierul ceaslovul în mină, i-a venit Ţi- 
ganului damblaua. 
— Ce-i, mă? 
— Pune-mă la ce vrei, boiarule.. , muncesc cît mi-l 

cere, la toate..., numai la: carte să:nu ma dai că, uite 
zăii, ieait câmpil... 

— Nu te prosti siugur, mă! igane, şi zi, colea, după 
mine. 

Şi boierul, deschizind dinnainte ceaslovul, jea degetul 
Tiganului şi-l pune pe prima slovă : | 

— Vezi tu ? — semnul acesta se chiamă azi (A);
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cel care vine după el e Duche (B); pe urmă vine vede, 
şi apoi glagore... 

Boierul dusese cu de-a sila degetul Tiganului pe 
toate aceste litere, dar, văzindu-l că se lasă greii, se: 
răsteşte la dinsul: 
— Ei, — şi tot aşa pănă la sfirşit, — ce te laşi ca 

boul slab pe brazdă ? Fil mat desgheţat !... 
— Nam ei minte pentru carte, boiarule, lasă-mă 

tot aşa cum sînt... e 
— Da să ştii că-ți pun pielea în saramură şi tot. 

am să te învăţ carte. 
— Auleo, boiarule, ce belea mi-a venit pe cap, 

iartă-mă, sarut picioarele... . 
Bietul 'igan îşi dusese minile la cap şi se bătea 

ca de moarte. Bvierul, supărat, îl iea ma! din scurt: - 
— la lasă văicăreala, că vă ştiă eii ce poame sin- 

ieți, nu mă face să 'ntore foaia, — zi mal bine după 
mine de la început, hal: az... 

Ţiganul stătea stană şi tremura ca vita cînd o tragi: 
pe ghiaţă. Boierul se răstește iar : 
— AI muţit? — zi odată: azi... 
Ţiganul nici mile, ci tremura numa! şi se uita bleoj-' 

dit la boier. Cela se îmblinzeşte, ca să nu-şi sperie: 
şcolarul de la început. 
— Ce mare lucru să zici şi tu: azi?,. 
— Nu pot, boiarule, na, sa-mi ta! şi limba! 
— Hal pieri din faţa mea, Tigane, să nu te mai văd: 

aşa prost... 
e 

ă N 

La citeva zile, însă, boierul întilneşte pe Tigan prin - curte încurcind treaba şi atunci se opreşte drept la el, dojenindu-l:
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— Bine, mă! faraoane, îți cădea capul dacă-mi fă- 
ceai hatirul să zici şi tu odată pe azi ?... 

Ţiganul încurcă vorba stingherit : 
— Hapol, nu era mare lucru să zic pe azi..., da-m! 

era frica să nu ma pul mine sa zic şi pe buche...,



_Yrista oamenilor.



VRIÎSTA OAMENILOR: 

Împăratul ss primbla odată prin țară, ca să. şi vadă 
supușii. Ceia ce i sa părut lut mal de nefaţăles” a fost 
nepotrivirea dintre părul din cap şi cel din “barbă la 
oameni! pe cari i-a întilnit. În adevăr, unil aveai capu 
alb şi barba neagră, iar: alţii, din potrivă, aveau barba 
albă şi părul din cap. abarios, întinoplarea aceasta l-a 
pus în încurcătură pe Împărat şi nu putea să se du- 
merească cine albeşte întiii: :căpul sati barka ? 
Pe toţi cîţi Îl întrebase despre asta, ridicaseră nurnal 

din umeri şi nu ştiaii să deie niclun! răspuns : 
— Asta-I de la Dumnezeii, Măria Tal: 

„ Dar Împăratul nu se mulțămia. numal. cu, atita, . 
Bătindu- -se el aşa cu gîndul acesta, : întilneşte „la 

poarta unul sat un omulet spin,: pe care-l.vedea! că-i 
bărbat numaj după imbrăcăminte,. „jar, despre xristă, 
War fi nemerit nimeni! cit; sani să-l dea., :ţ-: 
Cind îl vede Împăratul:. aşa slut- şi haibul, -se bate 

peste. „gură mirat: aia că e = 
—-Dar pe .acesta cine: dracu”. „să-l: f Bou ? 
Cela. „aude vorba: şi::sare cu 'răspurisul: gata ii 
— “Tot doi oameni, ca şi pe toată lurnea ! 
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Pe Împărat l-a surprins indemiînarea pocitului şi-t: 
face semn să supropie de rădvan. 
— Cum te chiamă, măi băiete? 
— Cum mi-l zice. 
— Şi de unde eşti? 
— Din sat de la nor. 
— Mă, da poznaş plodan ! Eii te întreb unde sta! cu. 

casa ? | 
— Supt căciulă. .. . 
Împăratul vede că n'o scoate la capăt cu slutul şi-l: 

zice atunci, în glumă: 
— MăI, tu eşti Păcală. | 
— Acu' al nemerit-o, văd că cunoşti la oameni. 
— Apol că numa! pe tine nu te-am întilnit pănă. 

acum, şi tare aş avea nevoie de ajutorul tăi. Am auzit 
că ştii cite coarne în putină... | 
— Ştiu, Măria ta, nu vă fie cu supărare. 
— Măr, uite ce-am băgat eu de seamă... | 
Şi aici Împăratul se pune de povesteşte lui Păcală, 

pățania cu barba şi părul din capul oamenilor .. 
— Aş vrea să ştii cum şi ce fel se întimplă lu- 

crurile. | o i 
Păcală ride urit: | | 

„_..—"Uite ce-l: Oamenii, cînd se nasc, vin cu capu” 
'ntăiii şi barba nu li creşte decit tărziă de tot. Cum 
vezi, capu mal bătrin şi de aceia şi albeşte mai de 
vreme. Asta e cum sar cuveni, dar lucrurile se mat 
şi schimbă: Omul în viață luptă cu năcazurile şi vre- 

"mea, aşa. încit la toate aceste, ce alta stă în bătaie 
dacă nu barba, pe care o scutură vinturile şi ploaia, 
pe cind .păru-i acoperit şi ferit, şi de aceia la oameni! 
năcăjiți: albeşte intăiti barba, deşi-I:mat tînără... -.
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Împăratul, privind întruna la Păcală, îl păleşte ri- 
sul de aşa caraghios şi întreabă, răutăcios: | 

— Toate bune, dar tu cum a! ieşit spin? 
— La mine sint păcatele părinţilor. 
— Cum asta? 
— Înnainte de a mă naşte, sa luat tata şi cu mama 

la sfadă. Tata zicea ca să fiii băiat, mama nu, ca să: 

fiii fată... Şatunci Dumnezei, care nu vroia să strice: 

hatirul bătrinilor, m'a făcut spin, ca să fiii şi băiat şi 
fată, să rămin şi tinăr şi bătrin, — vorba cîntecului * 

Drag îm! e băditța spin, 
Că-l şi tinăr şi bătrin... 

Împăratul, dacă a aflat toate astea, s'a întors acasă 

liniştit, bucuros că n'a ma! rămas nimica neştiut de 
dinsul. Pe drum însă îl ajunge bănuiala şi-şi zice în 
gind : - | 

— Ce ar fi, să-și fi bătut joc Păcală de mine?



| Prepeliţa n barbă.



PREPELIȚA 'N BARBĂ. 
  

Popa era hulpav la mincare, lacom, incit nu i-a! fi 

găsit păreche. Cind se punea la masă, zvinta, nu alta, 
şi căra cu amindouă minile, de parcă se băteai cali- 
cil în gura lui. "Toate ar fi mera, căci toate se iartă 
popel, numai un lucru îl ruşina şi pe el: În graba 
aceia a mincării, se stropia singur pe haine şi-şi nă- 
clăia mal ales barba de zămuri şi de bucăţelele care-i 
scăpaii din gură. Cind ieşia popa de pe la praznice şi 
mese mari, nu mai ştial dacă are barbă, saii altă dă- 

nănaie pe pieptul lui. Biata preoteasă trebuia să aibă 
leşie tot gata, ca să laie Larba popei, or de cite ori 
se întorcea din... popor. 

Ea chiăr spunea uneori dascălului : 
— Mail trage-l, dascăle, de minecă, cînd îl vezi că se 

prea întrece la mincare, că ce păzeşti tu, acolo? 
— Mi-e ruşine, cucoană preoteasă, că, dă, e popă şi 

mai e şi lume imprejur. | 
— Da' ca să ajungă cu barba măturoiiă, nu e ruşine 2 
Popa a început a se simţi şi el de pacostea aceasta 

care cădea peste barba lui, şi se bătea de maluri ca 
să se îndrepte, dar uita în toiul mesel şi se dădea de 

ruşine, cind se hotăra mal mult să se păzească.
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La un praznic mare popa iar se amăgeşte cu min- 
carea, de părea că împarte îmbucăturile cu lupil, Das- 
călul îl vede murdar şi nesătul, şi atunci îl trage de 

- minecă şi-l şopteşte la ureche: 
— Hal să mal ieşim pe-afară, părinte. 
— Hal, dascăle, hal... 

„Afară, dascălul abia a descurcat barba popel de 
mincarea ce-l căzuse în ea. 
— Dascăle, bine-al făcut că mar scos afară, dar 

uite, bre, e ruşine să-mi spul- aşa de-a dreptul, că în- 
telege lumea... Umblă şi tu mar cu încunjurate. 
— Adecă cum, părinte ?. 
— Cind i! vedea că mia căzut ceva în barbă, tu 

să zici de colo... Ce-ar putea să zici tu, ca eu să în- 
țeleg, fără să bănuiască lumea ?... 

Dascălul. împlineşte iute: 
— Părinte, ţi-a picat în barbă. 
— Nu, că tot acolo vine ; să punem alt cuvint străin, pe care să-l înțelegem numa! nor cînd l-om spune. 
Dascălul da tot să ajute pe popă la găsitul vorbel:. 
— Părinte, bucăţica ?n barbă, . 
— Nu, — nici asta; prea-i... 
— Părinte, prăpădeşti mincarea pe barbă... 
Popa se supără aici şi-o trinteşte dascălulur:. 
— Aşi, naţi-o frintă, că ţi-am dres-o... - 
În nehotărirea asta, popa tresare de-odată, ca la o. 

descoperire neaşteptată. - 
— Stil ce? — Cind mi-o cădea ceva în barbă, tu să sal de la locul tăii şi să-my spui: — Părinte, prepe- lița ?n barbă... Lumea cea proastă o să creadă că cine ştie ce vorbă avem. între not... : Se 
Cu vorba asta lucrurile sati pus la cale: 
De-aici încolo, ori de cite. ori infuleca popa mai
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lacom şi se pica în barbă, dascălul nu-l slăbia din 
pindă: 
— Părinte, prepelița 'n barba Sfinţie!- Tale... 
Popa făcea pe şiretul atunci şi, rizind pe supt mus- 

taţă, privia la dascăl neînțeles. În vremea aceasta ducea 
şi şervetul pe furiş de-şi ştergea barba. 

* 

La o masă mare, se încinse cheful ma! fără măsură, 

aşa că lumea minca şi bea. ca la nuntă. Dacă chiar şi 
ceilalți oameni! uitaseră buna-cuvinţă, îşi poate închipui 
oricine ce era la gura popei. Dascălui, chirchilit şi el, 
n'a mal băgat de seamă, un timp, de popă, aşa încît 
cînd sa desmeticit şi l-a văzut în ce hal e, — de cit 
să-și puie minile în cap... În graba şi ameţeala aceia 
a uitat de prepeliţă şi atunci apucă pe popă de mi- 
neca anteriului şi-l zice cu încunjur: 

—- Părinte, — ştii, treaba noastră... cea de afară... 

în barba Sfinţiei-Tale.... a 

1. ADAM. 4



Cel mai bătrîn.



CEL MAI BĂTRÂN 

În timpurile de mai de mult, animalele vorbiati 
între ele şi se întovărăşiaii la treabă ca şi oamenii. 
Şi, de nu sar fi arătat pe pămînt vicleșugul şi lăcomia, 
poate că şi azi ar fi împăcare între vietăţi. 

Odată, pe o vreme amarnică de iarnă, cică lupul, 
vulpea şi ciocirlanul ai făcut tovărăşie la ''cîştig, căcI 
şi-au zis între el: unul cu picioarele şi puterea, alta 
«cu isteţimea şi cel din urmă cu ochii și zburatul. 

— și, dacă nu curge, măcar pică... 
“Sai împrăștiat atunci cel trei tovarăşi, cari “ncotro 

-aii văzut, ca să caute ce-or găsi. Lupul sa azvirlit în 
salturi tot de-o prăjină, vulpea a luat-o, piş- piș, tot pe 
Ja dosuri, iar ciocirlanul sa ridicat „SUS, gingurind : 

țurlui... ţurlui,.. ! 
"Nu trece mult și ciocirlanul, trecînd peste un drum 

-cu pirtie de sanie, vede de sus o. slănină afumată de: 
porc, căzută alături de la vre-un "trecător. Atunci el 
se coboară mai jos, tot-țurluind şi învirtindu: se „Îm- 
prejur: vede că e bucăţică bună, pentr'o vreme. ca 
aceia... N'a dat mult 'pas întirzierii şi, cum el e cinstit 
-din fire, s'a avintat iar în sus, să-şI: „chenie tovărăşit 
"la praznic. SE
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- Cind l-ai auzit lupul şi vulpea ţurluină cu îndemn 
şi bucurie în văzduh, ai alergat, care din cotro, să 
vadă cum li-I partea pe ziua aceia. Toţi însă erai flă- 
minzi, de nu ma! vedeai! bine înnaintea ochilor, 

După ce sai strins împrejurul slăninil, — lupul, 
care e mai lacom şi hrăpăreţ, se ridică el cu vorba, 
ca mai mare: 
— 'Tovarăşilor, nol sintem aşa de hămesiţi acum, 

încit bucăţica aceasta: numa! ne-ar întărita „foamea 
degeaba, căci nici pe-o măsea n'avem ce pune, — mat 
bina s'o mănince unul din nof, ca să se sature barem... 

—, Care, însă? 
Steigă de- odată vulpea şi ciocirlanul. 
Lupul lasă capul în jos, mihnit, şi zice cu amărăciune: 
— Ei credeam că vol îți avea atita obraz şi-ti în- 

telege cui se cuvine. 
Ciocirlanul sare într'un picior bucuros: 
— Mie, pentru c'am găsit-o. 
Lupul, indignat, ciuleşte urechile la el, de să-l vire 

în boale. . 
— Tu stringe-ţi ciocul, mă ă prichindelule, şi aşteaptă: 

să mai creşti. e 
— Atunci, mie... 
Sare vulpea, cu ochi! aprânşi. | 
Lupul, văzind greutatea, face pe Inteleptul şi zice. 

printre dinţi: - - 
— Slănina s'o mănince cel mai bătrân dintre 1 noi, 

şi, fiindcă ei sînt aproape cărunt, mi se „cuvine, mie, 
ca mal în vristă... Da . 

Un moment sait privit. cu toți nedumeriţe, 
Vulpea, îngină. atunci, aţoasă: " 
— Ba ma! bătrină sînt eu. !. 
Lupul, tot liniştit şi cu minte : : 

j
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— Câţi an! af tu, vulpe? 
— Atiţia ant citi peri am în coadă, — numără-i 

dacă nu mă crezi... 
— Apol ei sînt şi mai bătrin. 
Vulpea întrebă înțepată: 
— Şi citi anl al tu, lupule? 
Cela, nepăsător, după ce-și pleacă capul şi se scar- 

pină în creştet cu laba, vorbeşte de parcă şi-ar aduce 

aminte : 

— Apoi ei nu ştii cum să-ţi probez mal bine, ca 

să nu greşesc, — dar ştii atita că, dacă aş socoti 

numa! cite-o oaie mincată pe an, apol ei aş avea 

stina cea mai mare de pe pămint. 
Vulpea. şi-a lăsat capul în pămint, plouată, văzind 

ca rămas-o lupul. 
Ciocirlanul, care săria întrun picior, scormonind 

pirtia cu ciocul, sapropie şi el, inginind : țurlui: ţurlui... 

Lupul ridică botul batjocoritor : 
— Dar tu, mă piciule, de cil ani eşti? 

Ciocirlanul ridică moţul țţuguiii şi pufneşte de ris: 

— Ce vorbiţi vol de vristă, — vol, făpturi de ieril- 

alaltăieri... Ascultaţi voi la moşu', ca să ştiţi ce vrea 

să zică timp trecut... Pe an! şi lucruri n'aş putea 

socoti, dar ştii atita că, la moartea tatel, pămintul 
era abia drob şi piftie şi nu s'alesese încă din ape, 

aşa că n'am avut unde să-l fac mormintul şi-a trebuit 

să-l îngrop în creştetul mieiă, de-am rămas pănă acum 

în vremea voastră, tot cu moţ în cap... 
Vulpea s'a îndepărtat ruşinată, ca una ce ştia că-i 

mai tînără, dar lupul cu toate că sa văzut rămas, a 

rîs ca prostul şi, luînd slănina în gură, a întors spa- 

tele ciocirlanului miriind printre dinţi în batjocură : 

— Cine se pune cu „tine, mă! nodul pămîntului...
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Și de-atunci a rămas că: 
— Dreptatea nu-i pentru. cel mici... 
Dar nici tovărăşie la ciştig nu s'a mar făcut, intre. 

vietăţile din lume, de-atunci încoace.  ;



Gărgăunii...



GĂRGĂUNII... 
— 

Cică dacă a făcut Dumnezeii pe oameni, s'a gindit 
să li deie şi daruri, ca să aibă cu ce trăi. Şi-atuncă 
i-a: chemat pe toţi, după neam, şi i-a inzestrat cu ce-a 
prididit. Unora li-a dat “meşteşugul, altora negoţul 
şi, tot aşa, pe rind, i-a înfruptat din pomană. Cum s'a . 
făcut, că Rominul şi Țiganul ai ma! întirziat cu mer- 
sul, aşa că Atotputernicului nu-i mat rămăsese maji. 
nimica, de împărțit cînd ai venit şi ei, la urmă. 
— A nemerit şi vot tocmai la spartul praznicului... 

„Tiganul rămine cu ochir holbaţi, pe cind Rominul, 
mal cuviincios, îngină cu smerenie : . 
— Ne mulțămim şi cu ce so intimpla, stăpine.:. 
Dumnezeii, grăbit şi supărat, sa uitat împrejur, s'a- 

dune cu ochi! ce-a ma! rămas, şi ?n pripa lui, a dat Ţi- 
ganului un stup de albine, iar. Rominulu! i-a pus. în - 
mini un coş de gărgăuni, c'atita ma! rămăsese din tot 
ce fusese de dat... a 

A plecat Tiganul cu stupu ?n braţe, iar . Rominul cu 
gărgăunil din coş pe cap. Fudul era Țiganul de darul; 
lui, dar tot n'ajungea cu mândria lui. păn' la. Romin, 
aşa că trebuia să se uite la el cu jind. E drept că acela . 
işi ducea coşul pe creştet şi călca țanțoş,. ascultind 

v
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uimit cum îl biziiaii şi se băteau gărgăunil în capul 

lui, de-al fi crezut că nimeni altul nu-i ca dinsul! 

“Toţi ceilalți oameni se dădeaii în lături cind îl ve- 

“A trecînd cu coşul în cap, trufaş şi mulțămit, pe 

cind el trebuiaii să rămină de o parte, tăcuţi şi împă- 

caţi cu bunul căpătat. 

— Acesta-i cu gărgăunil la cap, feriţi-vă... 

Roreînul credea şi el deocamdată că duce o în- 

treagă comoară pe. creştet şi că nimeni nu mai este 

ca dinsul. 
'Țiganul, mal ales, îl admira şi se gudura împrejurul 

lui, ca pe lingă cine ştie ce minune: 
.— Adevărat stăpîn eşti tu, Rominico, halal, bine te-a 
procopsit Dumnezeii, mai rar aşa; eii numai pe tine 

te-aş sluji, că eşti neam cu noroc, nu ca ceilalţi, calici. 

Unde-a poposit Rominul, sa oprit şi Tiganul, 
Rominul şi-a pus gărgăunil in scorbura unul stejar 

.bătrin 'dintro pădure, pe cind Tiganul, tinindu-se tot 
pe alături, şi-a lăsat stupul intro imargene, de „poiană 

-din. apropiere. - 
Si, aşa, sa ntniplat că 'izanul să trăiască în veci- 

-nătate cu Rominul. 
Vremea a inceput să treacă liniştită, 'pe cind oa- 

menil. țrăiaii împăcaţi. şi-şi căutată. “fiecare de darurile 
-cu care eraii înzestrați. de la Dumnezeii... . 

' Rominul ÎŞI. vedea de sărgăuny, „pe cind Tiganul în- 
-grijia de: stup. MR : 

De la o vreme însă Rominul a “iar: 'slăbit-o dini în- 
crederea lui, căci.a: văzut cu durere că gărgăunil. lui 
numa! biziie: şi. sînțeapă degeaba, fără, să sporească în 
vre-o bunătate; oarecâre, pe . cind stupi Ţiganului era 

„acum plin de faguri încăreâţi. A | 

„ Şi-atunel şi-a zis în. minte: NE E
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— Mă! — răi m'am pirlit ei cu gingăniile astea ._. pb ou . x + Yu e. afurisite, că pănă acum nu li ştii decit amărăciunea. 
şi nici de cum rodul. A vrut pesemne să-şi bată Dum- 
„nezei joc de mine.. 

Tocma! cind era el mat supărat, hop şi Ţiganul, şiret 
umilit : | 
— Da ce aj, Rominico?: 
— Sint năcăjit. 
— Auleo, tu năcăjit? 
— ApoI, nu-s ele, năcazurile, pentru oameni? 
— Aşa-l, dar nu pentru Romin. 
— Vezi că nu se întimplă chiar după cum sar cu- 

veni... | 
— AI atunci şi tu un foc Id inimă? 
— Pirjol încă, nu numai foc. 
— Şi care-I? 

—
.
 

Ş 

Rominul se făcu că oftează numai, uitindu-se aşa,. 
într'o” parte; abia-şi poate ascunde un gind, care-I ve- 
nise atunci, pe neaşteptate. 
— Spune-mi! şi mie supărarea ta. 
— Cum să nu fii trist, cînd mi se întorc toate 

anapoda, ca la reoameni. Chiar aceia ce-m!' vine ca 
un noroc, se schimbă pe urmă în adevărată: pacoste. 
Aşa şi cu mine... Dumnezeii mi-a dat gărgăunil: parte. 
nu se poale mai bună, bogdaproste, că uite ce mari 
gingăni!, mat cit. tăunul, — nu musculiţe, 'ca albinile 
tale... — şi, totuşi, nu sint mulțămit !,.. . a 

— Auleo, Rominico, să nu fie de-o strigâre, dar nu 

taci şi fă-ti cruce de bine... | 
— N'am ce să fac cu binele, degeaba... - 
— Cum vorbeşti aşa, N 

mal vorbi aşa, că-l miniă. pe Dumnezei... Mai bine 

— Pol, să vezi: — Mi sa înbolnăvit' soră-mea cea.
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“mare şi mi-a trimis veste să mă trag. cu- bucatele pe 

lingă dinsa, ca so ingrijesc. . 
— Foarte bine, aşa se şi cuvine. 

— Apol ție ţi-l uşor să vorbeşti, că-ți iel stupul în 

spinare şi te duci, dar ce mă fac ei cu atita avere, 

cu cogeamite stejar plin de bunătăţi... Unde să găsesc 
«ei atitea cară să duc toată gospodăria pănă la soră-mea. 

Țiganul rămăsese în admiraţie : 
— AI dreptate, Rominico, dar tot nu eşti de plins. 
— 'Ţi se pare ţie uşa, dar ia să fi! tu în locul miei. 
Tiganul duce mina. la falcă, mirat: 
—  Auleo, Rominico, nu-mi mat spune, c'ameţesc; ei 

-şi fără gărgăuni tot sint ce sint, dar, dacă i-aş avea 
-eii, mămulică Doamne!... 

Rominul face din cap, nemulțămit. 
— Aşa pesemne făcut, să nu fie omul mulţămit 

pe ce are. 
— Cum, tu nu eşti molţărait pe norocul Gu? 
— Nu. 
— Val de mine! 
— În starea în care mă găsesc, mal bucuros aş fi 

de stupul tăii, decit de cogeamite stejar al miei... 
Țiganulu! îl scăpărară ochil î în „cap de un gind şiret, 

şi face către Romin : | 
— Să schimbăm, vecinicule. 

— Rominul se lăsă greii. şi se căută c'o mină pe la 
ceafă, nehotărit: | 

:Dă,. măl Țigane, ştii eii cum s'o nemeresc, ca să fie 
bine? 

— Să schicnbăra, Roratnico, lasă... 
— Să schimbăm, dacă zicl tu. ; . 
Ţiganul a sărit în sus de bucurie şi şi-a trintit că- 

ciula. de pămint. .
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"Odată învoiala făcută, Rominul a luat stupul şi sa 
dus în drumul lui, pe cind Tiganul, cu dancit şi pi- 
randa, sa mutat din poiană supt stejarul cu gărgăunil. 

Cind a venit şi Sfintul Ilie, la rătezatul stupilor, 
cum e obiceiul, — 'Țiganul şi-a sculat casa ma! de vreme 
ca să poată dovedi, pănă în seară, cu scosul fagurilor 
din scorbora stejarului. - 

— Haide mo, acum e acum... 
A luat Ţiganul căldarea, cuțitul şi scara şi s'a suit 

în copac pănă la răsuflătoarea scorburei, Acolo şi-a 
suflecat minecile. în uimirea şi lăcomia celor de jos, 
cari țineau de scară, şi plecindu-se asupra gurii des- 
chise de sus, a început a scormoni cu cuțitul înnăuntru. 

De odată a zbucnit afară un roiii întăritat de găr- 
găuni, care a tăbărit pe capul Tiganului, de să-l foar- 
fece. În graba lui de a se apăra, i se înnecaii . vorbele 
odată cu rostogolirea lui din copac: 

Tine scara, 
Na căldarea, 
Hup zdup... 
Helbet de stup, 
Las şi ceară, : 
Lipsă mierea, 
Gărgăuni la cap, 
Aşa mi-a trebuit... 

De atunci se zice că Rominul a pus mina pe albine 
şi le-a îngrijit pănă în zilele noastre, iar Tiganul sa 
ales cu gărgăunt la cap... 

 



Doctor de cocoşați. 

1 ADAM,



DOCTOR DE COCOŞAȚI. 

“Nenorocirile, cind vin pe rind, încetează de-a mat 
durea, căci ele se aşteaptă ca o fatalitate şi omul, în 
faţa lor, nu mai poate decit să ridice din umeri, sai 
să ridă.. : 

Aşa se explică şi de 'ce Rominul a rămas tot glu- 
met, cu toate năcazurile: care i-ati trecut peste .cap. 

Rominul zice atunci că e hirsit, adecă deprins cu: 
încercările soartei, şi le rabăă pe toate innainte şi, 
dacă nu ride, tace, dar, oricum, nu cirteşte şi nici nu blastămă. 
— O viață avem de trăit... 
“Salvarea Rominului din valurile năcazurilor a fost 

întotdeauna înfrinarea şi eluma. La starea actuală l-ai 
adus şi împrejurările, care nu i-ati îngăduit decit să 
rabde şi să rîdă,.. | 

Odată stăteam de vorbă cu un arendaş. Era tocmai . 
înte'un an de secetă. “Țara trecea printr'un adevărat foc. 

Cunoscutul mieii sămănase o moşie întreagă, îngro- 
pind supt brazde toate speranțele lu! şi norocul co- 
piilor. Bucatele întraseră în primăvară cu porneală bună . Şi, toemal cînd incepuse să se bucure şi să aştepte mana
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cea mintuitoare, se opresc ploile şi se întăresc căl-- 
durile. Pănă în vară sai topit toate sămănăturile, de- 
parcă ar îi fost stropite cu uncrop. 

Ei nu ştiam cum să aduc vorba mal cu încunjur,.! 
ca să nu ating durerea încercatului mieii cunoscult.. 

— Destulă pacoste... Dar mare-i Dumnezeii... 
— Atita nădejde ni mal rămine şi nouă... 
— Oricum, e o stare dureroasă sufletească să vezi,. 

aşa, de-odată, cum ţi se duce de supt ochi! atita bo- 
găţie.... 

—- Iaca te uiti cum se duce, şi n'o mal poti chema. 
înnapol... Fluier! şi tu din urmă a pagubă... 
— Pentru noi, ăştialalți, cînd pierdem ceva dintr'o 

întîmplare... „nu ni aflăm locul, şi d-voastră pierdeţi 
o avere întreagă, o zestre de fată... -; O daţi aşa ca întro: 
părere : aicl'o al, aici o scapl..., şi tot vă tineți şi in= 
cepeți munca din noii... 

— Tragem şi 'no! nădejde, ca spinul de barbă, tot. 
că: ba o îi..., şi cu ăsta ne amăgim şi trecem prin 
viață cum se strecoară cinele prin mărăcini... 
— Mare putere de credinţă! : 
Urmăriam pe arendaş cu tot interesul curiosităţii, 

mirindu-mă de oamenii aceştia, că rămin tot dirj! şi: + 
glumeţi, cu toate nedreptăţile soartei... 

— Eu, cu toate acestea, nu mă pling de plugărie, 
căci, dacă mi-am pierdut tinereța muncind degeaba, . 
în schimb am căpătat o învăţătură mare: mi-am găsit. 
aici mintuirea băieţilor miel... 
_— Cum asta? | 

— Bărăganul mi-a deschis Ochi! şi mia învăţat: cs: 
să fac cu ej, ce drum să li dati'în lume. * 

— Şi ce:veel să faci d-ta din băieţi ? 
— Am să- Le fac. doctori de cocoșaţi...
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_— Riz de mine. 
"— Nici de cum. | a 
— Ce înseamnă asta: doctor de cocoşaţi ? - 

„— Ehel, bun meşteşug..., ciştigi parale fără diplomă 
“şi fără multă minte... i; — Tot nu te înţeleg. : . | „Arendaşul miei abia își Stăpinia .risul şi „mă fura 
«din ochi cu cîntăritul şi spionarea. 
„— ApoI, să te dumerese tot et: — Cind so vesti 
“în lume de un doctor de cocoşati, toţi ghehoşil'or să 
-năvăleaşcă la el ca să se caute, căci pănă acum nu “Sai prea văzut cocoşaţi vindecaţi.... Şi ce-ţi mar trebuie alt venit decit mulţimea celor aduşi de ceafă?... Or să curgă paralele ca uiumul la moară..., să iei numa! :Şi Să pul în buzunar... | 

— Și fără nielo altă învățătură ? 
— Fără niclo 'Universitate..., numa! cu rețeta de 

la mine..,, care e ma! bună decit toate şcolile... 
— Spune-mi-o și mie. 
— Vrei să-mi, furi meşteşugul ? 

„_— Apol eii n'am copil, nu-ţi fie frică. e 
— Atunci ascultă care-i doctoria cocoşaţilor : să :se facă arenda. pe Bărăgan. 
— Tot nu te înţeleg. - 
— Uite care-i taina: cocoşaţil cari sar apuca de agricultură şi-ar pune tot avutul şi toată nădejdea în „Pămint. Si 
— EI şi ce are a face asta cu cocoaşa din spinare? 
— Are a face, că, după arat şi sămănat, ce mai “aşteaptă agricultorul ? | 
—- Ce să mal aştepte? An bun cu ploaie. 
— Aha,.., apol asta-i rețeta..., ploaia... Să vezi atunci 

-pe cocoşat cum o să se razime cu minile în genunchi
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şi, încet, haide-hai, încet, o să-şi îndrepte şalele şi să: 
ridice ochil în sus, pe cer, după nouri... S'auzi numa! 
cum îi trosnesc oscioarele spinăril şi se aşează la locul 
lor, pe cind cocoşatul, înnălţat, o să urmărească cu 
ochii margenile cerului din toate părţile şi o să tre- 
sară de toate adierile şi burzuluirile de sus... Şi, mal 
ŞtiI [... — azi o leacă, mine mat mult, pănă se trezesc. 
cocoşaţii cu ghebele căzute din spinare... 
— Mare posnaş mai eşti, m'al tras pe sfoară cw 

doctoria d-tale! : | 
=, Ce, nu crezi în ea ? Ia uită-te -la mine, ce drept 

sint... Din ce pricină crezi că m'am făcut aşa înnalt 
şi din una? De uitat într'una în sus după nouri... 

7



Sa dus... pe copcă... 

s



SA DUS... PE COPCĂ.. - | 
— 

„Se zice că o şatră de ţigani ar fi poposit cîndva la 
margenea unul sat, toema! în preajma serbătorilor de 
iarnă, Tigani! însă, în drumul lor pănă acolo, pe lingă 

„alte isprăvi, îşi măriseră şi familia 'cu citiva danci ma! 
proaspeti. ; a : 

Bulibaşa şi barosani! cet ma! cu vază; umblind- prin 
sat, se daii în vorbă cu gospodarii ha! cuprinși, şi li 
spun, pe lingă alte.Jucruri, 'că aii și citva copil ne- 
botezați şi c'ar vrea să-i încreştineze:: 

Dar Rominir cunosc şiretlicurile 'Ţiganilor, şi ştii 
că el își botează copiil prin toate satele.pe unde trec, 
ca să capete: daruri la botez şi: să între în rudenie cu 
oamenii, .. i 

; Căclziceait .chiar Țiganil :..:. Da 
—. Cind al un cumătru întrun sat, mal a! la cine 

trage pe o vreme rea... pa 
Ciţiva ţerani mat bunt de glumă se sfătuiesc să 

li-o facă "Țiganilor, de so pomenească odată că ai 
vrut.să înşele lumea, şi atunci -gaii sfătuit -între' el: 
„— Să vedem şi no! cit îi poate pielea, Ţiganuluy; 
„— MăI, pielea -Ţiganului şi'pieleade drac e totuna. 

-- Pentru Tigan nu-l nici-'ger, nici arşiță.. . -- 

+
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— Unul însă e... gerul Bobotezer... 
— Numal cu gerul Bobotezel avem să li venim 

de hac... 
Cind ai venit barosanil după răspuns, Rominii li-ait 

zis, cu evlavie: 

— Dacă-i botez creştinesc, să se boteze atunci în 
legea cea adevărată, că vol aveti păcate cam multe. 
— Apol după legea aceia umblăm şi nof...— ai stri- 

gat Ţiganii în gura mare. o 
— Bine, atunci să lăsaţi pănă la Bobotează și, cind 

sor sfinți apele colea la rii, să botezăm copiii în 
copca de de-asupră 'vadului, cum a botezat şi Sfintul 
Ion în Iordan... | i 
— Da, aşa vrem şi noi, ca' Sfintul Ion... i 
Sai ales uşor cumetri: Şi sati dus, voioşi, să se cins- 

tească la crimă, | i 
Zilele sfintelor serbători aiă trecut pe hegindite, piină 

a venit 'şi Boboteaza. Boboteaza se serbează, după tra- 
dițiile noastre, cu pompă mare şi solemnitate: . ! 

Simbolul curăţirii -de păcate a fost cel' mat cinstit 
în credința "noâatră. Atit în oraşe, cit şi în cele mal 
îndepărtate sate, lumea nu se uită la gerul... Bobo- 
tezei şi, cu 'mic, cu mare,:se duc să asculte slujba şi să 
iea din apa sfinţită, din apa mare a botezului." 

Serbarea se face, cind'se poate, chiar pe mălul unel 
ape, ca 0 închipuire a' Iordanului, în care a botezat: 
Sfintul Ion pe Hristos. —. i 

' 

i o] E SP 

: Prin. satul nostru cu Țiganit, trecea şi pâiacolo: un 
zii maăre.: În“dimineața :serbătorit: tot 'sătul roia pe 
malu! aper'și" ptintte 'Romini se amestecaăseră şi Ţi- ganil, cu. înfăţişări” bisericoase, - i
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aburil cum ieşiai din gură. a Dă 
Slujba sa făcut după datină, ca în totdeauna. 
La sfirşit, Rominii cu cumetria se duc la popă — un 

popă bătrin şi tipicar—, şi-l şoptesc la ureche nu ştiii ce. 
„Popa cind aude, sare ca ars: | : 
— Sinteţi nebuni, măr? Prăpădim copiil... 
— Dar Tigani! cer numa! decit, — cică: aşa-l -legea 

cea adevărată. - E 
Popa, rămîne prins cu vorba şi îngină nedumerit: 
— E drept c'aşa sar cuveni, dar nu vedeţi ce ger e? 

"Un teran, mal gureş, se pune de pricină: 
— Apoi Sfintul lon n'a botezat pe Hristos tot într:o 

zi ca asta? n « i - 
Popa, a rămas şi el înduplecat:. . .. 
— Să fie cum ziceţi vol şi cum vor Ţiganil.... 
S'a început atune! şi slujba botezului, cu lepădările 

păcatelor. 
În mijlocul riului se tăiase, în podina de ghiaţă, o: 

copcă largă, în care forfotiaii undele răpezi ale apel. 
Ţiganii stăteau împrejur, cu copii! înveliți în cojoace, 
gata de botez şi pătrunşi de cuvioşie. 

Popa, după cetanie, î! chiamă pe rind să li moaie: 
dancii, pe cînd Rominii își dădeaii numai coate şi se 
priviaii pe supt gene. 

Pui! de Tigan, negri ca pastrama, țipaă numa! cînd 
ajungea în undă, c'apol, cînd se treziaii iar în cojoc, 
la căldură, nu mai ziceai nici mile, — piele de drac, 
ce te gindeşti.,. 

Lucruriie ai mers bine de la început, căci copii! 
treceau din cojoace în produf, ca de la țită la lulea, 
— dar, mal la urmă, fie că i-ai înghețat minile pope!, 
saii că el se gindia în vremea asta la praznicele de 

Dar era un ger, ştil, ca la Bobotează: îţi înghetair



76 E IOAN ADAM 
  

peste zi, că, nu ştiii: cum, pe la mijlocul trebii, lunecă 
Şi el, cînd, să se plece la apă, și, scăpind copilul din 
mini, vede 'cum il iea unda 'răpede ş şi-l fură înnainte 

-pe supt ghiaţă. 
n pripa şi năcazul acela, popa se întăreşte iute pe 

picioare şi, suflecîndu- şi minecile giubelei, se întoarce 
grăbit spre Ţigani: 
— Altul-la zind, că... unul sa dus pe copcă... 
Ţiganul care venia mal aproape a şi întins copilul 

în mainile popei, ca să nu se mal piardă vremea de- 
geaba... , 

De la întimplarea asta pare c'a rămas în limbi vorba: 
sa dus pe coptă, cind se vorbeşte de-o pierdere 
pentru care nu se sfirşeşte lumea. 

Şi, aşa, s'a înmulţit vorba co zicătoare şi veselia Bo- 
wotezei co glumă.



"Norocul vine singur.



. NOROCUL VINE SINGUR. 
— 

Turcul stătea pe divan cu, picioarele încolăciţe şi 
trăgea, nepăsător şi leneş, din. narghilea. În vremea 
aceasta . cadina lu, care era “Romincă de „neam, nu 
mai. putea; dovedi pe-atară cu treburile. Ea se ducea 
la arat, şi sămănat, ea ingrijia de vite, cub cuvint: | 
ducea tot greul casei. Cind venia femeia de pe-afară, 
ostenită şi necăjită, şi cind dădea.cu: ochit de Ture, |. 
stind așa, cu ochii duşi şi trăgind din narghilea, . de- . 
cit so apuce. pandaliile. Şi. -apol aici las'o pe Romiîncă, 
că-l măcina gura ca o meliţă : 
— Ce fel de bărbat mal eşti tu! Stai, cât mi ţi-t 

ziua de vară toată, şi bel.tutun! Cs fel de: naroa 
mal poti să a12 — Cui în Turcul, şi pistolul. 

Turcul scoate cibucul narghileley din gură şi-şi ne= 
tezeşte barba, luminat: 
„—. Norocul miei eşti tu. 

E „= „Era bine să fi luat o Turcoaică de. ale voastre, să 
'ngraşe locul supt ea cu somnul, şi atunci ai fi văzut 
ce noroc aj. - 
— : Nenia şi atunci norocul, last... 
i, Ce! mal umblați şi vol! cu norocul: vostru? No- 
rocul omului « e în min: „dacă. dă « cu ele şi „munceşte,
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vine şi norocul; dacă .stă turceşte, ca tine, şi trage 
ciubuc, bea tutun şi norocul... 

— Ehel, lasă, norocul, dacă e să vină, —vine..., dacă. 
nu, — poţi să-l tîrăşti şi cu boii, degeaba... 

— Val de capul miei, cu cine nam măritat... 
— Te-a măritat cu cine ţi-a fost scris. 
— Val de norocul mieii atunci! 
— Nu zice vorbă mare, că nu se ştie nimica pănă 

la urmă. Omul, trăind şi nemurind, poate să le vadă 
pe toate... 

— Val de zilele noastre la amindoi! 
=— Nu se ştie, aşteaptă... Uite, bea şi tu tutun, dacă-ţi 

par. zilele lungi, şi norocul: nostru are să vină, lasă... 
—: PoţI să-l :aştepţi numai tu, că eii nam vreme... 
Şi: biata; femeie aleargă după treburi, asudă de ai. 

mineaţă. pănă seara şi le: pune la cale pe: toate cum 
e mai bine, ca să aibă cu ce ţinea casa şi să cumpâre: 
„tutun bărbatulur, Căci, de altfel, se  mindriă că avea 
bărbat osman. 

Turcul, în toată vremea asta, n nu se da urnit de pe 
divanul lui, ci stătea aşa, cu picioarele -covrigite şi cu 
narghileaua in -faţă, Surizind singur în: barba. lul rară. 
şi privind'ca printr un vis la fumul pe' care-l sufla 
imprăştiat, - 

«o .. . pa 
. 

întră înlăuntru,: nepulind scoate deocamdată : niciun 
cuvint din gura el incleştată. pci 

Turcul ridea tot mal batjocuritor î în cele citeva fire. 
de barbă. şi! ridică. mina în sus, ca: într'o invocăţie. 

—" Er, aman, bre,'ce-a venit lă tine. aşa? : 

Întro zi, pe . Inserate, se deschide: u uşa de: la: casa. 
Turcului ca într'o izbitură de virtej, şi: cadina amandea. 

i



NOROCUL VINE SINGUR S1 

— Norocul, efendi. 
—- Unde este: norocul ?: 
Cadina abia îşi trăgea sufletul: vorbind: | 
— Pe drumul din spre pădure vine acum un măgar 

singur. Abia 'aduce samarul încărcat:: numa! saci de 
aur şi de scule scumpe trebuie să aibă pe el. Pe stă- 
pin trebuie 'să-l fi omorit hoţii în pădure, căel mă- 
garul venia :fugind dintr'acolo. . 
1— Ri şi ce-l cu asta ? 
— Cum, mai întrebi? : 

Turcul, ru mai putea acum de râs văzându-și : 
femeia aşa speriată şi înghițind noduri de neas-. 
timpăr. . 

— Crezi tu că- măgarul acela e norocul nostru? . 
;— Dacă-te duel: tu înnaintea lui și-l prinzi de dir- 

log, poti să-l aduci aici la noi în curte, şi-atunci sa- 
marul tot e al nostru. Ce vrei mal: mare noroc? 

Turcul se indoia înnainte de ris şi-şi bătea în miş- 
cările acestea genunchii cu palmele: 

— Aşa crezi tu că-l norocul? — proşti mai sînteţi 
vol ghiaurii 1... Auzi, să prinzi de dirlog din drumul 
mare vitele oamenilor şi să le viri la tine în curte | 
Asta nu-i noroc, proasto, asta-l tilhărie... Aşa se îm- 
bogățesc mulţi oameni, chiar şi fără noroc... 
— Ce mal vrei alt noroc, pirlitule, decit să găseşti 

un măgar fără stăpin îmbrăcat cu aur. Hal scoală, du- 
gleşule, să nu ni-l iea alţii... 

Şi cadina dă să-l tragă de mină. Turcul, stăpinit de 
Tis, zise atunci cu tilc: 
— Crezi tu “că norocul nostru pot să-l iea alţi? 

— Dao fi norocul nostru,..vine el la noi... nu, so 
ştii asta... aşa scrie la Coran, asta e legea noastră... 

Tocmal cînd femeia era să-l înşfece pe Turc pe-sus, 

6
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aude un tropot de. picioare, întrind pe poarta . dată 
în lături, şi cel din casă văd că sapropie de geam un 
măgar încărcat, care a început a zbiera bucuros şi cu 
zarvă mare, de parcă şi-ar fi găsit stăpinul cel pierdut. 
“Turcul a sărit atunci înviorat şi-şi bate nevasta pe 

umăr : : 
— EI al văzut dacă a fost norocul nostru ?: 
Şi cel doi soți aii ieşit afară şi ai deschingat mă-: 

garul, luîndu-i samarul din, spinare, Cind ai început 
a desface sacii în casă, aii amuţit amindoi de ce i-au 
văzut ochii. Mai ales cînd ai dat de sacul cu pietre 
scumpe şi podoabe, femeia ma! să-şi piardă cumpătul. 
Atunci ea şi-a umplut degetele cu inele şi, gătindu-se - 
cu cercel scumpi şi. mărgele bogate, nu sa putut opri 
să nu iea pe 'Ture de după git şi să-l zică cu admiraţie : 

— Ce lege bună e şi Coranul vostru, bre efendi!.. 

si



Mă mir, —mă miri.



MĂ MIR, — MĂ MIR... 
—— 

:Ăntr'o -zi de hram, popă: a strîns de la daruri un 
„ac întreg de bunătăţi. Adusese creştinele şi lucruri 
le mîncare, dar popa îşi luase pentru el ma! ales lu- 
«crurile de... purtare... 

Avea popa în sac şerveţele cu tot felul de cusături, 
bucăţi de-pinză, bătiste cu horbotă, fuioare  pieptănate 

«Şi ce nu ţi-ar fi trecut prin minte. 
Dar popa, să vedeți, nu era din sâtul acela, ci sta 

-cu casa într'altă parte, care venia mai peste vină. 
Popa atunci a luat dascălul cu el, ca să-l „ducă sacul 

:cu pomana pănă acasă. 
Drumul lor de mers ținea tot pe malul une! scursori 

«de iaz, năpădită pe de lături cu păpurişte şi vrafuri 
înnalle de stuf. 

Cum popa mergea înnainte şi dascălul cu sacul în 
spinare de d'innapoj,' un şufar îndrăcit din sat se iea 
jutişor pe' urma lor şi se jură în gind să i-o facă popil. | 
Și atunci: noţomanul, nici una, nici două, întră în stu- 
făria din lungul. drumului şi-şi face loc grăbit, de 
ajunge -pe drept cei doi călători cu sacul. 

Dar potlogarul acesta ştia să facă ca toate păsările, | 
de n'a! fi zis că glasul lui e de om. "Tocmai cînd era
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mal mare mulțime pe valea aceia, de e auziaii pănă 
departe buşmachiil popi! cum boncăniaii pe drumul 
uscat, de-odată răsună din stufişul de jos un glas pi- 
țigăiat de pasăre necunoscută, care îngină ascuţit: 
— Mă mir, — mă mir... Mă mir... mă mir... 
Popa şi cu dascălul rămin nedumeriti locului. 
—. Ce să fie asta, dascăle ? 
— Ce să fie, părinte! — ştii ei? 
— Dascăle, eii n'am auzit pasărea asta. 

„— Nică eu, părinte. 
Cit sai mirat el aşa, pasărea a tăcut ca întrată în: 

pămint. Cel 'dol drumeti, după ce ati mal întins odată. 
urechea saudă, aii plecat grăbiţi, bătind şi innainte:, 
încălțările de pămint. 
— Ni so fi părut, dascăle. 
— O fi şi asta, părinte. | 
Nu fac însă zece. paşi, şi din stufăria de alături se 

aude iar, pițigăiat şi scurt: 
— Mă mir, — mă mir... Mă Mir, — mă mir... 
Popa, iar nedumerit, îşi dă potcapiul ma! pe ceafă: 

şi, oprindu-se, stă s'asculte. Dascălul'se oprise şi el mar; 
în urmă, îndoit supt sacul grei. 
— Nu-l părere, dascăle. 

„— Văd şi. ei că nu-i părere, părinte, 
N'ai stat- mult pe gînduri şi, văzind că pasărea cea 

măiastră nu- mai deschide ciocul, o pornesc iar las mers şi impuţinează din drum înnainte, | - La o cotitură din cale,unde stuful era mal împărţit de- potecile vitelor, s'aude glasul: cel care ținea cu înqă-- rătnicie tot pe de laturea drumuluj, Si — Mă mir, — mă mir... Mă mir, — mă mir... 
Popa se opreşte atunci hotărit şi zice curios, sulle— cîndu-şt minecile antereului. o.
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— Şt ce, dascăle, lasă sacul, şi hat să prindea pa= 
sărea asta, că prindem norocul. 
— S'o prindem, părinte. 
Cel doi călători întră atunci din două părți, cu mi- 

nile întinse, în 'stufăria cea deasă. 
Pasărea cea gureşă amuţise ca prin farmec, 
Pe cind însă ceia umblau în bobote şi învăluiait 

stuful, de nu se mal vedeaii acum, Rominul cel cu 
păcăleala ieşi prin alt colţ din desiş, şi răpede-te la 
sacul popil. Dintro opintitură îl înşfacă în spinare şi 
o doseşte înnapo! în stuf. 

Popa şi cu dascălul se săturase acum de căutat şi 
vinzolit şi, eşind afară îmbufnaţi de trudă şi de ciudă, 
daii cu ochi că nu-i sacul, 
— Dascăle, unde mi-s darurile ? - 

— Ce sa făcut sacul, părinte ? 
Rămăsese amindo! zăpăciţi în mijlocul drumului, şi 

se uitaii împrejur ca după o scăpare. 
— Ce mă facei, dascăle ? 

— Val de capul miei, părinte! 
"“Ticălosul cela din stufărie îşi înţiglează iar glasul 

mincinos şi-o rupe scurt, tocmai cînd uimirea celora, 
era mal mare şi pacea d'imprejur mal adincă. 
— Mă mir, — mă mir... Mă mir, — mă mir... 
Cel do! păcăliți tresar din noii înciudaţi, de par'că 

li-ar fi dat pasiirea cu sic. : 
Popa, ca să se descarce, zise cu 1 minie, ridicînd 

dintrun umăr în spre baltă: | 
— Tu te miri, nu te miri..., dar cit trebuie să mă 

mir eii, că nu ştii ce mi sa făcut sacul)...



Mai d'innainte.



MAL D'INNAINTE. 
  

Turcul şi bulgarul eraii vecini. Amindo! sa întim- 
plat să aibă cal. 'Lurcul însă îngrijia de ca! ca de: 
ochii din cap. El îi săcela, li. da apă la vreme, avea 
pentru ei grajd, şi ma! ales it: hrănia bine. Finul tur- 
cului era numa! o îloare, şi.nu „trecea Zi ca să nu mă- 

“nince cail lui și ovăs. 
Pe de altă parte, bulgarul, care era mai sărac si 

mal lăsător, ţinea cait mai mult ca să nu-i lase să 
moară. Abia dăcă-şi ştergeaii şi el gura co mînă de 
“paie vechi, căci, de săceală şi de ovăz, nici habar nu 

aveai. 
- — Ce faci tu, bre efendi, de al cal frumoşi ? 

"— Eă îl îngrijesc... 
— Cum îl îngrijeşti ? 
— Li mal dai şi ovăs, nu numa! bătaie, 
— Auzi 2— ovăs,.. şi ovăsul este bun la cal? 
— Cail cari sînt îngrijiţi şi i mănincă ovăs, nu te 

lasă în drum... 
— Aşa? — bine... 

A trecut o vreme la mijloc, dar bulgarul tot nu 
căuta de cai mal! bine ca pănă acum, căci îşi zicea 
el; —De ce să cheltuiesc degeaba cu ef, căci n'am nicio”
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treabă deocamdată, ma! bine să li dai ovăs cind o 
“fi să fac vr'un drum, Cind voii! vedea că n'o urnesc 
-din loc, atunci n'am decit să li pun traista cu ovăs 
“în cap, ca să prindă la putere. 

Intr'o zi, ducind bulgarul lemne la tirg, n'apucă bine 
'să se depărteze de sat, şi cai! încep a slăbi din mers 
şi a poticni osteniţi. Bate bulgarul caii, ii îndeamnă, 

îl mai struneşte, degeaba toate, mirțoagele încep a da 
în genunchi. , . 
— Aşa-mi faceţi? — bine... am ei: leac pentru slă- 

"biciunea voastră... E 
-Și bulgarul iea traistele cu ovăs de Ia funâul căru- 

“ei şi le pune în capul cailor ca să mănince. 
— EI, după ce-ţi isprăvi ce vam dat, am să vă văd. 
Bieţi! „căiuţi, cînd .aii dat ei de mincare bună, mă- 

cinau cu fălcile de nu puteai dovedi şi strănutai în 
traiste mulţumiţi. Bulgarul se bucura și el, de învio- 
rarea. cailor, aducindu-şi aminte de povaţa Turcului 

„-cu adevărată recunoştinţă. _ 
Cum -stătea el aşa în -mijlocul : drumului şi privia 

„Ja cal cum îşi scutura lacomi traistele. din cap, de- 
;odată saude venind din zarea şoselei un trăncănit 
gonit de căruță. Bulgarul se înnalţă în opinci şi cu- 

'noaşte bidivii! Turcului, cari veniaii mincînd pămîntul. 
În alergătura asta, îl cunoştea şi Turcul tocmai de acolo, 
“Şi, văzindu-l cu cail opriți pentru mîncare şi cu povara 
cea grea în căruţă, se scoală în picioare rizind batjocori- 

„tor şi-i strigă de departe, făcindu-l semn cu biciusca: 
— Mal de d'innainte bre... trebuia ma! de d'innainte... 
Şi, cînd să treacă vajnic pe drept bulgar, se pleacă 

“în spre el şi, făcîndu-i semn tot cu biciuşca, îl lasă 
“vorbă în urmă: | 

„— Asta se face de-acasă, bre... de-acasă... 
„1? 

   



Cum o vrea Dumnezei.



CUM O VREA DUMNEZEU. 

Mal înnainte de a pune mina Statul pe TnOşiI, ci-că * 
cel mai mare proprietar pe pămint era Dunanezeii, — 
da' asta de mult tare. 

Cind cel de sus voiă să căpătuiască pe cine-i era 
drag, apot îl făcea arendaş pe vre-o moşie de-ale lui. . 
Datina . aceasta de milostenie a păstrat-o ca moşte- 
nire, mal pe urmă, şi Statul, căci cu ciţi sufletari po- . 
litici nu şi-a făcut şi el pomană, dindu-li moşii în 
arendă... Ă 

Odinioară, într'o nu ştii care parte de Joc, trăia 
un băietan sărac, dar cu frica lui Dumnezeii. Atot- 
puternicul se uita Ja -nevoiaşul acela cu toată dra- 
gostea, ca la cel mat bun închinător al. Lui, dar ve- 
dea cu destulă durere că săracul, pe orice ar fi pus 
mina, îl mergea tot de-andoasele. Ce se-gindeşte Prea- 
măritul, într'o zi, că-l chiamă la el în cer Gun aro. 
hanghel: 
— Mă! băiete, tu crezi în mine... S 

„—. Can făcătorul tuturora. . a 
„— Agol de ce nu-ţi merge ţie bine ? 
— Poate că aşa e voia Mărie! 'Tale.
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— Taci din gură, mă! băiete, că eii numal la tine: 
mă uit şi ţi-aş vrea numai binele... 
— Atunci nu mi-o fi dat s'o urnesc din loc. 
— Nu se poate nici asta, căci datul e în mina 

mea... Dar altă ceva ce să fie la mijloc: se vede că. 
al tu vre-o meteahnă, 
— E meteahnă ?,.. ferit-a sfintul... Ba din potrivă.... 

am încă însuşiri... Eu fac treburile cu rînduială, nu 
le las în voia intimplării ca cel multi... La mine: 
totul are o măsură... şi, cînd zic: cutare lucru aşa. 
trebuie să se facă, aşa se face, că altfel... 
— Vezi că şi încăpăținarea asta, poate să fie o me- 

teahnă, şi încă ce meteahnă ! 
— Nu se poate, — ei n'am noroc, asta-I. 
Dumnezsâii il pune mina' în cap bătrineşte şi, suri-- 

ziridu-], îl zice cu îndemn: 
— Ca să vezi cit mă gindesc la tine, — uite, te fac: 

arendăş în cutare loc.;. Du-te şi” te imbogăţeşte.. 
Bietul! căpătuit, de zăpăcit, nici n'a știut ce-a mar! 

zis şi nici pe unde sa întors pe pămint. 
Primul termin, de arendăşie a omului nostru a. 

“ţinut cinci ani. Ce muncă însă cu vremile şi cită 
grijă Bietul om îmbătrinise în răstimpul acesta cu: 
zece ani, nu cu cintl cit trecuse. Era şi-un făcut parcă, 
căci, cind credea c'o potriveşte şi ie mar' bine, atunci: 
o îstrica mal răii; -Cind' era ploaie, n'o dovedia cu: 
munca, cînd o răzbia din” muncă, nu-l ajuta timpul. 
şi aşa-l fierbeaii împrejurările în'sec,: că nu: mal ştia. 
nici el cum so nemerească ma! bine. | | 

Sa trezit săracul 'om că, după cinci ant de muncă, 
după ce a adunat tot ce:avea, abia şi-a putut plăti 
arenda lui Duninezeii:: |
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Nemuritorul l-a intrebat chiar, văzându-l a aşa' aeaărit 
şi strimtorat: - - 
— Bine, omule, nici după ce ți:am pus mina în cap, 

nu eşti mal fericit? | n 
— Nici, Preaslăvite... - 
— Atunci ce-l de făcut? 
— Am să-ţi las moşia, că numai muncese şi mă 

frămînt degeaba, văd eu.. 

— Laşi tu chilipirul din! mină ? 
— Ce-mi foloseşte chilipirul, dacă co mină îmi dal 

şi cu alta îmi iei —, vorba ceia. 
— Cum mal vine şi asta ? 
— Păl, dacă numa! Te joci cu puterea Ta! “Acu 

tuni şi fulgeri de să înneci pămîntul, cind da! deo- 
dată drumul vinturilor şi mături nouri! ca pe gunoiii..+ 
Laşi întăi griul să crească — şi-apol ca într'o toană 
il baţi cu grindină, in ajunul secerişului. Şi cite de-al 
de astea 
Cum să mal da! înnainte cu-atitea încercări?! Şi, 

dacă cu no!, dragă Doamne, arendaşi! Tăj, "umbli 
aşa, ce să mai zică cealaltă lume? 
Dumnezeii ascultase totul înmărmurit, după care 

la urmă îl întrebă scurt;:. 
— Şi ce-a! vrea tu să fac, ca să fie bine? : 
Omul se “luminează atunci ca de- o) rază trecută, şi 

zice cu îndrăzneală: 
—" Dă, doamne, s'o mai faci şi după cum, cerem noi, 

nu tot după: voia Măriel' Tale... 
Dumnezeii se: încruntă atunci supărat: 

3 i 

.. 
î. 

„i 

— Va să zică, am ajuns să înveţe oul pe. găină, 
bine;.. Frumoase - zile, brava de: mine... Ha! să fie şi 
cum zici tu, pentru că-mi eşti drag... Mar iea-mi moşia 

? 

n
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pe-un an încă, şi ce mi-l cere,.am să-ţi îndeplinesc, 

căci vreaii să te procopsesc... 

„Omul nu-şi ma! simţia pămintul supt picioare, de 

bucurie şi “nădejde nouă, şi atunci întrebă” pe Dum- 

nezeii, cu ochi! aprinşi și setoşi: 

— AL putea Înălţimea. Ta să-mi dal ploaie, ori de 

cite ori aşi cere? 
— De ce nu? 
— Atita cîtă mi-ar trebui ? 

_— Şi de ?ntrecut, dacă ţi-o pofti inima. 
— Atunet întrun an sint bogat. 

_— Să fil, băiete, că nici eii:nu-ţi doresc altfel... 
„— Batem palma atunci încă pe cincl anl. 
„_— A a să fie moşia, măr băiete,. că mie arendaş 
ini trebuie. 
"Iarna. a trecut bine, cu  zăpaaă multă şi geruri tari. . 

Arendaşul lui Dumnezeii îşi începea bine anul cel 
miluit. Semănăturile de toamnă sarătaii de supt ză- 
padă ca într'o trezire din vis. Griul ma! ales, care-l 
toată tăria agriculturii, „da să se învăluie supt razele 
calde de primăvară. 

Prin Martie, pe la sfirşit, omul lut Dumnezeă se gin- 
deşte că-l trebuie numa! decit o ploaie ca să se spele 
pămintul şi să desnoade irunzele desmorţite. 

„ Dumnezeii. aude rugăciunea şi-i trimite ploaia aceia 

binefăcătoare de primăvară, care-l speranţa cea bună 
a agricultorului. Cine se mai putea lăuda ca omul lu! 
Dumnezeii că l-a plouat la timp, cînd la ceilalţi vecini, 
nu li-a venit mila cerului decit. tirzii de tot. | , 

Arendaşul lui Dumnezeu, cum. era cam într”0. parte 
de felul „lui,; „nu cerea “decit ploaie. . 
— Dacă plouă la vreme, trebuie , să. se „facă bu: 

catele. -
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Prin celelalte părţi era, ce e drept, secetă dar bătea 
întul,: care minglia: şi : răcoria,: mal cădea: şi rouă 
“peste noapte, aşa că: bucatele,: dacă: nu înfloriaiă, cel 
“puţin o duceaii' şi ele, « ca să hu se piardă” pănă: la 
o ploaie.. 

Omul lui Durnezeii râdea numar: singur de bu- 
-curie, cînd ieşea pe cimp Şi-a vedea holdele ca 'ntr'o 
rovărsare de mină cerească: 

La el soarele nu ardea, ci numa! desmerda: „vintul 
'răminea zăgăzuit pe la hotare. - : - 

La el totul părea oprit ca într'o uimire, ca să vaăă 
cum sămănăturile: buicesc şi se înnalţă. Grija lui era 
34 ceară, numar” ploaie cînd: credea că-l trebuie: 
Lumea de prin prejur rămînea încrucită, cind vedea 
ce bielşug. umple cimpurile. vecinului celui ocrotiţ şi 
zicea cu rivnă : 
— Eheli, ce "nseamnă. să fil arendaşul, lui Dune: 

zeu | — halal... 
Crescuse grinele omului cel fericit de nu ştiar ce 

să zici, gri e sati stufăriş. Se 'nneca omul de călare' 
in valurile de verdeață, de părea ca intrat intro 
viltoare nebănuită. Cind ai dat spicele, credeal cau 

căzut stolurile de vrăbil de-: “asupra, aşa atirnaii ciucurii 
de plinI.:: ă , 

Omul cel miluit cerea atunci tot ma! multă ploaie, 
ca să aibă: cum. să hrăni dudăul acela de semănături. 
Norocul Iul era că nu bătea vintul, iar ploile. Îl 've-: 
niaii tot! liniştite, aşa cum ie cerea, căcr: altfel. i-ar fi | 
culcat: totul: la pămînt. * | 

Singura rijă rămase . acum la strîns, căci. nu era 
uşor de dovedit cu munca atita bielşug. " 

“ "Foată pucuria a fost! de scurtă durată, căci, cind a 

fost a legatul rodulul, nu sai i Bicut boabe, cel toată
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puterea firului se cheltuise.cu crescutul buruienir, şi 
griul a ieşit uşor ca o scamă. Vezi că el nu fusese 
zvintat şi riiscopt de vinturi şi arşită, şi crescuse aşa. 
bălărie udată şi găunoasă. Oathenil dtimprej jur, dacă. 
nu făcuse mult, luase în schimb preţuri mari, căcr 
aveau însuşiri bune. . | 
Acum rideati dinşi! de arendaşul. „lul Duzanezeă, 

şi-l ziceaii luindu-l peste picior:. 
— Se vede că tu, vecine; ți-al pus in gind : să cul- 

tivi paie, nu grîu. . 
Cu porumbul tot aşa a pătite o “omul lui Duranezei,. 

căci deşi crescuse cit; mi ţi-l copacii şi legase vlog, 
dar, nedovedind cu coptul, a întrat în toamnă abia în 
lapte, de n'a mai fost bun decit pentru vite, 

Ce să facă bietul om în fața acestei prăpădenil?: 
— sa apucat singur de cap şi sa bătut, căci cu 
mintea lu! ajunsese unde era acum. 

Umblind el aşa supărat printre, oameni și trăgîni 
cu urechea în dreapta şi ?n stînga, „ascultă şi la ne-- 
voile altora, şi se miră cum se împăca uşor. cu 
vorba: 
— Bă am făcut cit a yrăt Dummnc zii, bodaproste, 
— Val de oameni, dacă sar duce după capul: 

lor... , 
— Ce mal umblă unil cu aşa : şi i pe dincolo: de: 

supt voia lui Dumnezeă nu scapă nimeni. 
— O să “fie şi la ânul cum o vrea Dnmnezei.... 
— Aşa-l cum 0 vrea Dumnezeii, că EI ştie ce face.... 
Vorbele acelea îl, veniati ca o mustrare la încume- 

tarea lu, şi-acum înțelegea, el că omul singur, cu capul, 
lui, de, multe. ori mal răi o incurcă şi că nu-i bine 
s'o. iea cineva aşa. într”o. parte, ca Îrimia. cu, oiştea în: 
gard... „Că ce ştie şi face'o o. luzme, nu poate şii şi.
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chibzui unul singur... Iar de-asupra tuturor e tot cum 
0 vrea Dumnezei... 

La sfirşitul anului, cînd s'a dus arendaşul la Dum- 
nezeii cu socotelile, Atot-ştiutorul l-a întimpinat su- 
rizind: 

— E, nu-i mal zice că nu ţi-am făcut gustul: acum 
cred că eşti mulţumit. 

Dar, văzind că cela tace şi se zgirceşte ma! la 0 
parte supărat, il zice cu dojeană : 

— lar eşti -neîmpăcat. 
— Vezi că... 
Şi omul umilit şi pocăit îl spune lu! Dumnezeii 

din fir în păr cum sa păcălit singur cu ploile şi 
cum ai brodit-o mai bine ceilalti, cu tot timpul 
care li sa părut nepotrivit. | 

Dumnezaii ridică din umeri la toate tinguirile: 
— Ce să-ţi fac, ei ţi-am dat ce mi-at cerut. 
— Da, dar uite că nu era de ajuns numa! ploaia... 
— Aşa ? — vezi aici am vrut să te aduc... să-ţi 

cunoşti singur meteahna... Omul nu trebuie să fie 
aşa numai într'o parte, ca turnat cu lopata, el să se 

mal intoarcă şi imprejur, să plece urechea în dreapta 
şi în stinga, căci, cite sînt şi le-am lăsat, pentru oa- 
men! şi binele Jor sînt făcute... 

Şi aici Dumnezeii rizind, cu răutate, îl întreabă 
:p3 om: | 

— E ce zici, îmi mal ţi! moşia ? 
Arendaşul stetea smerit, - cu ochi! în pămînt şi-si 

invirtia pălăria în mini, încurcat, abia putind să în- 
„găimeze : 

— O ma! ţin, Doamne, dar te rog să nu mă mai 
-asculți pe mine, ci să mă laşi ca pe toţi, ca'să fie... 
«Cum o vrea Dumnezeii. .



Ciobanul la horă...



CIOBANUL LA HORÂ.... 
— ț 

Un cioban, crescut de mic tot pe lingă ol, nu vă- 

zuse încă în viaţa.lul un joc încheiat, cu dupăit apă- 

sat şi chiote. Cînd a ajuns și el flăcăi, sa gindit să 

se coboare odată în sat ca să vădă cum petrec pe la 

serbățori cel de-o virstă cu dinsul, căci ceia ce auzia 

vorbindu-se de ceilalţi. ciobani, i se părea curat basme. 

La un Paşte- ciobanul se îmbracă curat, .cu căciula 

de hirşie şi cojocul înflorit, îşi.pune glugă nouă, pe 

cind cămaşa albăi:se încreţia rotund peste cioaretil 

de dimie. Mă rog, flăcăi în toată legea, de să .se prindă 

numa! în joc. Ciobanul nostru însă, pe Jingă că nu 

„era umblat în -lume, apoi.se mal arăta şi cam pros- 

tănac de felul:lu. . . - a Sa 
Tot drumul sa bătut el cu mintea asupra celor ceri 

vor vedea ochii în sat. Cam despre toate îşi da el cu 

sata, — numa! jocul au şi-l.putu închipui bine. .. 

Cum a ajuns în sat, sia întilnit cu flăcăi, din cari 

+ pe unit i-a cunoscut, căci.se mal văzuse cu „dinşii, 

prin pădure Ja deal, cînd umbla el după oi şi dinşi! 

după uscături'şi smeură.!” - E R 

Prietenia sa legat răpede intre flăcăi: şi cioban, că 

eraii de o virstă. IE a
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— Să mergi cu no! la scrinciob. 
— Merg şi la ăla, dar să mă duceti: şi la joc, că 

- mwam mat văzut... 
— Tot acolo.I şi jocul şi serinciobul. 
— Na, atunci-l bine... 
Ciobanul sa minunat cînd a văzut satul adunat la 

un loc, cu bătrîni. şi tineri, cu fete şi neveste Ja un. 
loc, pe cind lăutari! zărăngăniaii în - mijloc. Cu cit 
'se-apropia însă de grămadă, vedea că o parte din mul- 
ţime se ţinea de. min! şi trepăda din picioare după 
ţiuiturile. cintecului. Pe el l-a furnicat atunci la tălpi 

şi cit pe ce să sară în căletie, , 
— Ce se. ţin ăia.de mină ca orbeţii, măr? 
i  Apol joacă hora? 
"—— Asta-l hora, tuio?. 
— Asta-i, voinicule,. . 

"Mal în glumă, mai 'innadins, flăcăi viriră şi pe 
cioban în horă. 
— Na, că ei nu ştiă d'astea, tuleo... 

„.— Du-l înnainte că merg. 
-Tras din dreapta, tras din stinga, ciobanul încurcă 

şi el jocul acolo, ostenindu-se şi iacruntindu-se ca la 
cine ştie ce muncă. Mal cu risul oamenilor, mal cu 
gluma Măcăilor, nic .nu s'a băgat de seamă cum a 
trecut ziua. 

Cind sa întors seara ciobanul la munte, era sătul 
de joc.şi lăutari, şi n'aştepta decit să spună şi celor- 
lalţi petrecania.. lul, 
„— ŞI zicl cal jucat hora? 
— De ce să n'o joc, tuio.. EX 
—Păla ştiu? i 
— Nu-i cel mara lucru. o 
=— Cum asta? i
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Ciobani! se strinseseră în jurul tovărăşului,. ca în- 

jurul unui vracii minunat, venit de la cine ştie ce is- 

coadă. o i 

— Cum e hora, tuio? 

Cela stă un timp: nedumerit, ca într'o culegere de: 

- gînduri şi, apol,-luminindu-se, face din cap căciulei pe 

ceafă, vorbind ca din amintire : 

— Să vedeţi... Cum joci, faci «drum» la dreapta,. 

«drum» la stînga apol o «bulbuci» de la mijloc... 

Şi 'n vremea aceasta, ciobanul, stringind pumni! nă- 

ting, întinde brațele înlături şi dă ca speriat înte'o- 

parte şi 'n alta, umflindu-şi buza dejos ca într'o opin- 

tire, cînd cerca la urmă să împreune minile înnainte. 

Repatind mai de multe ori hurducarea asta speriată, 

ingina într'una ca în gind: 

— Drum la dreapta, drum la stinga, şi o bulbuci de: 

la mijloc...



N'o apuca înnainte.



0 APUCA ÎNNAINTE, | 
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A ma! fost încă într'o vreme, cind lumea era stri- 

cată. Ci-că şi atunci oamenii minţiai, se pizmuial şi 

furai, de-al fi zis că cine ştie ce blestem „căzuse pe . 

pămint. Nimeni nu sar mal fi bizuit pe cinstea şi cu- 

vintul cuiva, căci nu era nicl.frică de Dumnezei-şi 

nici de lege. a 

- Împăratul de atunci, dacă a văzut pierzarea asta din 

mijlocul norodului, a căzut la grijă şi nu se dumeria 

ce să mal facă, ca să fie bine. Bătindu-se el aşa cu 

gindurile, ajunge să vadă că n'ar. fi răii să întrebe şi. 
sfatul înțelepţilor, că ce ştiii ma! mulți, nu-l tot una 
cu ce ştie unul singur. „a E 

După ce s'a adunat sfetnicii, s'a ciorovăit el acolo 

în legea lor, ca să găsească care este izvorul răutății 

dintre oameni, dar nu dădeau cu,niclun chip de buba 

cea adevărată. Unul spunea una, altul spunea alta, şi, 

cînd voiaii să neraerească mal bine, atunci vedeai ne- 

“potriveala. +. | o Di 

“Tocmai la urmă, se scoală un bătrin care pănă 

atunci numa! tăcuse şi, uitindu-se împrejur bănuitor, , 
vorbeşte cu taină: .-... - SR 
— Ce umblati d-v., după cat morţi să îi luati pot
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coavele! Răul nu-i departe de noi, dacă vrem să-l 
vedem... Uni! trăiesc chiar cu păcatul acesta în casă 
şi-l rabdă, căci n'aă încotro, fiindcă deprinderea e boală 
fără leac... | . 

„Împăratul sare atunci nerăbdător ci vorba: 
— Şi care-l răul acela de nu-l vedem? 

Femeile stricate, Măria Ta... 
— Cum asta? |. a 
— Că uite... dacă e lăcomie, este că dinsele nu se 

„mal satură; dacă e pizmă, este că ele rivnesc; dacă 
se fură, e că.lor num;l li trebuie — şi ce vrei să 
facă bieţii bărbaţi ?, se pleacă și ascultă, că altfel îşi 
aprind. paie în cap, — cine se pune cu nebunele?,. 
— Apo! sînt şi femel cinstite. po 
— Sint şi de acelea, dar lucrul răi strică pe cel 

bun, cind sint la un 'loe. 
— Ge-l de făcut atuner? | | 
— Să ne scăpăm de femeile cele stricate. 
—' Şi cum? a | 
Sfetnicul cel bățrin stă un moment nedumerit, şi pe: 

urmă zice cu despreţ: i 
— Să le gonim cu prăjina, ca pe nişte rele ce sînt... 
Împăratul Tămine iar pe ginduri, murmurind neho- 

tărit: 
— „Ar fi prea grei | | 
— Nu e nevoie de truda Măriel Tale, — îndeamnă. 

bătrinul cu curaj, — lasă, femeile rele se cam ştiii care: 
sint. Nâveţi decit să daţi poruncă ca femeile cinstite: 
să gonească cu prăjina din casă pe cele stricate, şi lasă atunci pe gospodinele noastre, că aleg ele neghina din: Briă..., nu-l nevoia de oastea Măriel Tale... 

-— Aşa să fie... să e împrăștie erainicir prin ţară, şi să deie de veste, a
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A fost o adevărată răscoală printre femei. Cum ajun- 
geau trimişi! pe la porţile satelor, strigai de vuiaii 
văile : 
— Femeile cinstite să alunge cu prăjina din sat 

pe. cele stricate, — căci aşa-l porunca de la stăpinire... 
Atita a trebuit numa! să se audă şi, ca din pămînt, 

ai ieşit de prin case tocmal femeile cele cu păcate, 
şi, punind mina pe prăjini, sau pus pe la răspintii şi, 
imblătind aierul cu nuiaua, atrigai cit li ținea gura: 
— Afară din sat cu halutoele, că ne strică casele... 
În vremea asta femeile cele cuminti, fiind ținute 

de treabă prin case, cu copiii, nai băgat de seamă 
cine li apără cinstea pe-afară şi, cind aii eşit şi ele 
cu prăjina, ca să împlinească porunca Împăratului, 
celelalte li-aii ţinut calea, şi jap în ele, strigînd: 
— Afară cu deşanţatele! 

Din vremea aceia i-a rămas Rominului învăţătură, 
de minte şi azi, cind vede pe cite unul co apucă 
iute cu vorba înnainte şi mînincă foc cu gura despre 
cinste, — îl vezi numa! că-l opreşte cun semn din 

mină neincrezător : 
— Ho, lao domol... 2 apuca 'nnainte, ca muierea 

prăjina...



Norocul Țiganului.



NOROCUL ȚIGANULUI. 

  

Tiganul era la secere împreună cu ma! mulţi Ro- 
mini. Cum munciau el aşa cu toţii, supt arşița grea 
de vară, stirniaii din postatele lor, care cum se în- 
timpla, ba un puiii de vulpe, ba cîte un şoldănaş de 
iepure, saii cine ştie ce pasăre. | 

Toţi aii trebuit să deie de cîte ceva, numai Tiga- 
nului nu-l ieşia nimic înnainte. 
— Nam noroc, şi pace... 
Tocmai cînd se plingea şi el mai amărit, o pre- 

peliţă invăluită de-o pală de spice, face zvir de jos, 
şin zăpăceala el, dă cu zborul drept în ochi! TȚiga- 
nului. Cela n'aşteaptă mult, ci prinde în mint prada, 
strigînd cu bucurie: - 

— Am pus mina pe noroc... 
Romini! se string miraţi în jurul ţiganului. |. 
— Auzi tu pleaşcă, să-ți vie norocul ca din senin! 
Ţiganul era în culmea fericiri: | 
— Pasărea tatei, pasăre măiastră... tu eşti norocul 

miei | Şi ?n vremea asta “Tiganul ţinea prepeliţa în 
mina stingă, iar cu dreapta o desmierda pe spinare, 
şi se uita la ea ca la un boţ de aur, 
— Norocul miei cel trimes... Ce să te facă tata, 

ciorbă saii friptură ?...
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În bucuria aceia, Țiganul pe semne c'a slăbit mina” 
cu pasărea, căci prepelita, dintr'o încordare, s'a tras 
şi-a ieşit ca din ciubăr, şi n'a ma! stat de-asupra minil 
de cit ca să umezească locul co scuturare de uşu- 
rare, şi de-aici... zvirrr, îşi iea zborul departe. | 

Tiganul, de zăpăcit, n'a mal băgat de seamă ce i-a 
făcut prepelița, ci şi-a dus mina aşa la gură şi, prin- 

" zind-o între dinţi cu ciudă, sa mirat prelung: 
— Ale 899 îi 
Un Romin mai de la o parte, care văzuse isprava 

prepeliței de pe mina Tiganului, nu poate să tacă, ci-i 
zice cu mustrare: 

— Ţi-a! mincat norocul, Tigane.



Impărtășşania ţiganului.



  

| 

ÎMPĂRTĂȘANIA ȚIGANULUL. 

Ţiganul aşa a fost pe semne făcut din firea lui, să 
tragă tot la mărire, şi, fiindcă pe el nu-l taie capul la 
multe, atunci caută să se iea după Romini, ca să zică 
şi el că e între oameni şi face ca și cealaltă lume... 

Prin toate trecuse pînă atunci ţiganul: se născuse 
cu moaşă, se botezase, ca creştinii, cu popă şi cume- 
trie, sa dus mal pe urmă la biserică şi praznice, mă 
TOg, mal-mal să nu mai pot! zice căe sudea țigan, 

ci romin' în toată legea... 
Un lucru mare de tot îl mal ţinea pe ţ țizan departe 

de ceilalți creştini, nu se împărtăşise încă pină atunci, . 

nu luase sfinta grijanie, care să-l curețe cu totul de 
păcate. . | 

într'o zi se întilneşte ţiganul Can văr al lui dinalt 
sat, care era mal umblat. Din una în alta, ajunge 
vorba şi la împărtăşanie. 
— Ce-i, mo vere, aia cum îl! zici? 
— Grijanie, mo... 
— Da ce-l aia grijanie? 
— Trupul lu! Hristos, 
— Auleo... minca-i-aş ce stii ei.. da nu sa ma! 

mintuit trupul lui Hristos, de cînd se împărtăşesc oa- 
meni! ?
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— Nu, mo. Că de ce-l Dumnezei, să ţină pentru 
toată lumea... 

— Auzi tu, mo vere, tiiil! 

Tiganul, mirat şi nedumerit, se pune pe lingă vă- 
“ru-su, să-l ducă la popă, să: se împărtăşească şi el ca 
şi ceilalţi” creştini. 
— Să fii şi eii ca toți ăia, mo vere, plătesc şi un 

franc de parale la.0 adică... 
— Să fil, mo, cum nu.... 
Se due țiganii la popă, şi-l spun , patarania de-a fir 

a păr. ntimplarea aceasta se petrecea vara, prin postul 
Sfintei Măril. 
— ÎN faci şi-o pomană, părinte, pe lingă că plătim... 
"Popa se uită la ţigani, luminat de un gînd glumeţ 

şi, dind din cap cu bunăvoință, li zice ziabind: 
"— Bine, fiilor, să veniţi mine pe la toacă la bise- 

rică, şi atunci vă voii griji. | 
Lucrurile aii rămas înţelese aşa, şi țiganit ai plecat 

încîntaţi. Popa, peste zi, se duce la pădure, şi prinde 
un gărgăune dintrun cuibar, pe care-l ştia el întrun 
stejar, şi'nchide gîngania aceia amarnică întro cutie 
goală de chibrituri, pe care o. pune în buzunar, şi se 

" întoarce acasă liniştit. 
A doua zi pe la toacă, cel dol ţigani așteptată sme- 

rită în biserică. Popa vine, se îmbracă i în odăjâi!, des- 
chide uşile împărăteşti de la altar şi ceteşte dintro 
carte mare. După Slujbă, dascălul împinge pe țigan 
în spre altar, ca.să iea sfintele: taine. 

Popa se arată şi el cu potirul de argint î în mînă, şi 
face semn ţiganilor să se apropie. Ceia îl lunecă pe 
furiş cite un franc de parale. 

Popa stringe banil, şi li zice 'apol cu âsprime: 
—: Măi tiganilor, vedeti să țineti gura închisă bine,
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după ce-ţi lua grijania, ca să nu scuipaţi trupul Dom- 
nului, că înfundaţi Gheena... . , 

— Ţinem, părinte, tinem, las pe. noi. Da 

Tiganului, care era mal. umblat, i-a dat vin curat, 
cind Sa întins însă şi celălalt, cu gura căscată şi la- 
com, popa sa răstit la el: a. 
— Închide ochil, ţigane... 
Cela strînge pleoapele, şi rămine cu gura.; moare. 
Popa deschide cutia cu gărgăunul, şi dă drumul 

gizel îndrăcite în gura ţiganului, strigind după asta 
prin lacrime de ris : ă 

— Închide gura bine, şi şterge- o afară. d. . 
Ţiganul o zbugheşte cu gura pungă în spre uşă, 

după văru-su, care aştepta în prag. — Gărgăunul i se 
frămintă însă în gură, de să-l rupă limba. Desperat,. 
țiganul întrebă pe tovarăşul cu gura închisă : 
— Mo! 
— Ce-i, mo? i 

— La tine mişcă cocoro-grijania? 
— No, mo.. 
— Pe-a mea aii luat-o dracii în gară, na:.. 

Şi, deschizind fălcile largl ca după “ardeii, gărgăunul . 

îşi iea zborul afară, biziind ca scăpat dintro cursă... 

Tiganii ai rămas cu ochi! holbaţi, pe urma gin- 

găniel care zbura în sus. 
— Grijania ta sentoarce la Dumnezeii, că tu eşti. 

pacatos, . 

- Pacatos, mo vere, că şi astă noapte am a ciordit. 

o purcea. 
— Auleo, blestematule, şi ai îndrăznit să ial gri-. 

janie în gură? 
Celalt "Tigan se îndirjeşte şi se răsteşte furios: 

— Apoi dacă nu furam, de unde era să daii francul: 

+
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-popil pentru împărtăşanie ? Eu tot pentru Hristo se chiamă că am şterpelit, nu pentru mine, prostule : na -ţI fie în baftă!... minte ar şi tu... Zi mal bine că 
„sa amestecat dracu *n grijanie, aşa am simţit ei în zgură, de parcă mă luase. dracii, să mă tragă de " limbă. " | 

— Pe unde să între dracu ?n biserică, mo ? 
— O fi fost popa pricăjit... 

- — Mal, stil, aşa o fi, mo vere.. 
Şi Ţiganii îşi fac cruce amindoi, şi se uită pe urma :gărgăunului, care nu se mal vede de prin razele -soarelui.



  

Frica de Dumnezeu...



    

FRICA DE DUMNEZEU...: 

  

Dumnezeii, după ce a văzut pămintul umplut cu 

oameni, sa bucurat de făptura aceasta minunată, şi 

se uita la et de sus, şi nu-i venia nici lul a crede, 

de cite mai scorneai şi puneaii la cale gingăniile 

acestea în două picioare. | : 

Ce nu li-a dat Făcătorul în bucuria aceia a lui ? 

Ploaia venia tot la vreme, de'boale nici nu se po- 

menia, viaţa era lungă şi senină, — mă rog era de 

trăit pe pămînt, -pe atunci... a 

- Şi napucă să se sfirgească fericirea pe pămint, că 

ea se urmă şi mal amăgitoare sus în: cer, după: 

moartea fiecăruia. Raiul era plin de: sufletele celor: 

răposaţi. Dumnezeii închidea ochi! şi făcea semn lui 

Sfintu” Petru, să li deie drumul la toți, cari cum. a- 

jungeaii în împărăţia drepţilor. e 

-— Stat făpturile -mele, Petre, lasă-l... - a 

- Odată, cum Dumnezeii şi Sfintu' Petru stăteaii, de. 

vorbă la poalele unui nour, şi se uitai la pămînt, ce-T' 

vine în minte Atotputernicului: că se întoarce la Sfint! 

şi-l zice: : DO a ci 

— Petre, ţie trebuie. să-ţi fie urit tot aici în cer... 

Cind eram şi ei: -mal tinăr, mai dam amindoi şi cite-o:
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tircoală pe pămint, de mal petreceam cu oamenii, dar- 
acum mi sai scurtat cărările... 
— Aşa-l, slăvite, toate lucrurile cu vremea lor, 
— De mine acum, ca de mine, dar tu eşti mat 

tinăr şi nu te pot pedepsi să stal tot legat aici, 
Petre, atins de grija Domnului, dă să se ridice 

şi să se opună la cele zise, dar Atotstăpinitorul îl 
trage de minecă iar lingă el, acolo supt umbra norului, 
şi-l ceartă blind: 
— Tu Sasculți la ce zic ei şi să faci ceţi-oiiă zice... 

Nu-i: vorba aici numa! de crailicurile ce le ver face 
printre oameni,— asta-i treaba ta; dar eii aş vrea cu 
prilejul. acesta să ma! tragi cu urechea la ce vorbeşte: 
lumea, ca să li auzi: tinguirile -şi să vedem apoi ce 

„mal avem şi: no! de. îndreptat pe pămint.... Mal în- 
țeles acum ?. 

. — Înţeles, Preamărite... 
„ — Atunci du-te şi-ţi fă desaga cu catrafusele şi mine, 

înnainte de luminat, să fil pe drum. 
— Aşa am să urmez, Preaslăvite... 
— Dar bagă de samă să- ți faci urechea toacă Şi 

capul calendar, şi n mendrele tale să nu-ţi scape nimic. 
din cele: văzute, | ” 
— Unu-i Sfintu: Petru, Stăpine, la pe mine... 

Pe pănitnt, Stintu Peiru, cind ga văzut înțe atiia 
bielşug şi voie bună, mat mal să uite cu totul de Rai. 
Abia, apuca să „Bcape din. minile unora, şi da peste alţii 
cu casa deschisă şi masa pusă. Alte. mincări, cu alte 
Păuturi şi cîntece, decit parcă ar fi ținut. -o tot în nunţi 
şi cumetrii. Oamenit .eraiă fericiţi şi cu chef, iar fe-, 
meile vesele şi slobode la viaţă; Pretutindeni numal 
lăutari şi chefuri,
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Pe pămint părea că numa! se benchetueşte, căci nu. 
se ştia nici de griji, nici de durere. Toate cite le tre- 
buiaii oamenilor, veniaii ca din senin, ca un drept care 
li se cuvine şi care trebuie numai aşteptat. — Cimpul. 
şi grădinile abia apucaii să: se desbrace de un rînd de 
roade, pentru ca, cu grabă şi cu forfot, să se împodo: 
biască pentru o nouă recoltă. Animalele se prăsiai tot 
cu gemănări! şi fruptul lor era „mană cerească. Pe 
atunci nu se ştia de ierni: lungi cu geruri şi de veri, 
cu secetă, IE : 

Sfintul Petru s'a amestecat şi el în serbătorirea â- 
ceasta a bucuriilor, sorbind pănă la fund păharul ome- 
nesc al fericirii. Dumnezeii din cer mai' să uite acum 
de cînd îl plecase chelarul 'pe. pămint, aşa de mult 
trecuse de cind Sfintul Petru hoinăria printre oameni, 

Într'o zi Dumnezeii, sătul de aşteptare, şi bănuindu-şi 
sfetnicul, chiamă pe: Sfintul Ilie şi-i dă poruncă să 
sgilțiie puţin podeaua cerului, ca să deie de ştire lui 
Petru de pe pămint, că mal e şi sus, nu ' numai :jos. 

Cind s'a desmeticit sfintul de pe pămint, la auzul 
bubuiturilor din cer, şi-a. adus aminte de Dumnezeii 

şi atunci şi-a dat cu pumnul. în cap: 
— Tiii... mintea cea proastă, uitasem că snt şi sfint le 

mă chiamă. Dumnezeiă !... 7 
Şi amandea la desagi, că pe ie ţi-l drumul. 

3 

În cer, Dumnezeii 1 întiimbihat rizind- pe 'Sfintul 
Petru, pe cind acesta nu ştia cum să-9I iragă pioioa: 

„rele de ruşinat şi încurcat. - : 
— "Te-ai dat la stricăciuni, Petre... i 
— Ispita necuratului, Doamne... 
— Da ?ncaltea al petrecut ? 

— Petrecut din mila Preamăriei Tale. Di
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Dumnezeii suride: ?n barbă, luminindu-și ochi ca de 
vestea une] biruinţi, apol aduce lingă el pe Petru, tot 
la poalele unui nour, şi-l întreabă cu intimitate: 
—:Mă rog, îţi place pămintul aşa cum l-am pregă- 

tit eu? | 
„— Nu mal are încotro de frumos! | 

Şi, din vorbă în vorbă, Dumnezeiă îl trage de limbă 
pe sfint, şi află şi ce n'ar fi gindit despre bucuriile de 
pe pămint. Odată s'aii trezit amindol rizind cu lacrimal 
şi țistuindu-se. unul pe altul, ca doi bătrîni hoinari 
cari-şi amintesc de tinereţă. 
— ȘI zici că-l chip de trăit acolo, har? 
— Să tot trăieşti şi să nu mai mori! 
Dumnezei suride atunci iar, ca de un gind de mă- 

gulire, şi se întoarce la sfint cam. stingherit: 
„— Toate-s bune, după cum mi le spui, dar pe mine 

mă pomenesc oameni! ? 
Sfîntu' Petru rămîne încurcat, fără să priceapă ce 

vrea Dumnezei cu întrebarea asta : 
i— Nu înţeleg, Doamne, ce mă întrebi? 
Dumnezeu era: tot. ma! stingacii şi mai ruşinat : 
— Vreaii să zic, oamenii ştiii că toată fericirea ]i 

vine de la mine, că ei li dăruiesc toate ?... 
Petru sare umilit şi încredințat, rănit parcă de bă- 

nuiala Creatorului : 
„— Cum să nu ştie ? 'Trebuie să ştie, căci o văd în 
fiecare zi. | 
— Da... dar vreau să zic, — el, în bucuriile lor, la 

petreceri şi nunți, îşi aduc aminte de mine, îmi! slă- vesc numele..., mă rog, minte al să înţelegi, — se în- chină mie? Ă i Petru rămine atent, cun deget dus la frunte, ca şi Cind ar vrea să-şi aducă aminte, după care o rupe 
scurt.
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— Uite la asta nu m'am gîndit. 
— Cum, n'al auzit strigîndu-se cuvintele: Doamne, 

Părinte milostiv, Atotputernice. . 
Petru stătea tot mai prostit şi ficea ? nu din cap. 
— Nu mă laudă nimeni ? | 
— Sa lăudai bucatele, se preamăriaii vinurile, se 

închinaii femeilor frumoase..., care, la urmă, sînt tot 
bunurile tale, dar... . . 
Dumnezeu, decit să-şi iasă din sărite: 
— Si nu se uita atunci nimeni în sus să zică: mul- 

umescu- E... | 

— Nu-mi aduc aminte... a 
— Na zis nimeni vorba, Doamne? 
Şi, cum sta Sfîntu Petru așa aiurit, ca într'o sfor- 

tare de a-şi aduce aminte, tresare de-odată ca de un: 

gind găsit, bătindu-se cu mintea peste fruntea pleşuvă : 

— “Ba da, te-a pomenit cineva... 
— Cine, Petre ? 
Sfintul vorbeşte rar, ca dintr”o amintire ştearsă. 

— Eram tocma! la masă, în casa unui om bogat, 

cu ferestrele de la drum deschise larg. Cind cheful şi 

bucuria ajunsese în culme... 
Aici Petru coboară glasul, ruşinat parcă : 

— A teecut atunci pe drum.un nebun călare pe un 

măgar, care ridica minile în sus plingînd ş şi striga des- 

„metic : — Prăpădeşte, Doamne, pămintul, că sai în- 

mulţit răutăţile pe el... - 
. Aici Dumnezeii nu sa mai putut stăpini, ci a por- 

nit-o în ris cu zgomot şi sa depărtat aşa rizind şi 

“ dind din mini, de să fi crezut că se leapădă singur de. 

făpturile lui. 
4 

„Dio vremea aceia sa sfirşit şi cu ani! buni de.pe
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pămint: iernile s'aii înăsprit, verile aii venit cu arşiţă 
şi secetă, sărăcia şi bolile aii încolţit pămîntul ca o- 
pacoste, aşa că oameni! aii început a se uita în sus: 
cu spaimă. Numele lui Dumnezei era acum în gurile- 
tuturor, iar rugăciunile şi-tot mirosul de timiie um-. 
pleaii tot cuprinsul.. - 

După citva timp de incercare, Dumnezeii a trimes. 
iar*pe Stiatu' Petru pe pămint: 
— Du-te şi te mai răcoreşte şi tu, că-l fi înnădu- 

“ şind tot la porţile raiului. 
„— Cu voia ta mă duc, Doamne. 
Pe pămint, Sfintu Petru a nemerit toemat pe-o ză:- 

puşeală din luna lui Cuptor. Cimpurile eraii arse de 
secetă, şi oamenii mal nu se mai vedeai pe lanuri. 
În toate părţile pustiti şi jale, ca pe urma focului. 
Vitele cădeai! din picioare de slabe şi lumea necăjită. 
nu mal sta nici la: vorbă, dar mi-te să te mal pol-- 
tească la masă. Bietul sfint mai! să leşine de foame- 
pe pămint, şi, cum trecea prin sate, nu se întilnia: 
decit numai cu procesii religioase pentru ploaie. În- 
cutare loc adusese pe Sfinta nu ştiii care, iar dincolo: 
aştepta moaştele cutărul Sfint. Pretutindeni rugăciuni; 
şi inchinare pentru înduplecarea lui Dumnezeii, iar 
preoții şi călugării furnicaii în toate părțile tot cu. 
crucea în miînă.. e 

„_ Omunde te-al fi întors, mauzial decit Doamne şi: 
iar Doamne... Laudele şi lacrimite cele ma! fierbinți 
însoțeai numele acesta mintuitor, de-al fi zis că su- 
iletele oamenilor, şi pămintul tot, eraii numat pocăire: 
Şi rugăciune. “ a 
— Întoarce-te iar către no, Atot-puternice! - 
— Miluieşte-ne pe noi, Doamne! 

"Bietul Sfintul Petru asurzise de atitea chemării
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sfinte şi milogiri, pină cînd, obosit şi flămînd, n'a mai 
vrut să mai întirzie aşa cu gura uscată pe pămînt, ci 

„:Sa întors grăbit la slujba din .cer. 
Dumnezei i-a ieşit înnainte tot rizind: 
— Apoi numai atita i-au fost crailicurile? 
Stintul Petru şi-a dus minile la urechi cu silă. 
— Nam găsit nici ce să mănînc pe pămînt. 

— Cum se poate, Petre? 
— E mare sărăcie şi crişcare josl. 
-— Auzi tu? — or fi supărat oameni! pe mine, mor 

fi uitat acuma de tot... 
— Ce se potriveşte !... Nici vorbă nu-i de uitare, Pă- 

rinte !... Pretutindeni nu se pomeneşte decit numele 
tăi şi, unde te întorci, nu vezi decit ochi ridicaţi la 
cer şi mini înnălţate către tine... Doamne şi iar Doamne 
se aude de pretutindeni... 

Durânezeii a rămas aicl întristat adinc, şi i-ai dat 
lacrimi! din ochi. După un timp de muţenie şi solem- 
nitate, Atotputernicul a zis Sfintului Petru cu amără- 
ciune 

— Aşa sint oamenil! — trebuie să-i baţi pentru ca. 

sii te. ştie de stăpin, altfel cred că li se cuvine 'mila fa...



Cărăușul și Țiganca.



CĂRĂUȘŞUL ŞI ȚIGANCA, 

Rominul fusese « cu “uirie, la Galaţi, că mai înnainte 

* vreme aşa se căraii bucatele, nu era tren ca azi. Lă 

întoarcere şi-a cumpărat, din tîrg, 0 pine şi i peşte să- 

rat, ca să aibă. ce minca pe drum. |, Na 

Toate merir dele acestea. , cărăușul, şi, Je „pusese în 

chelna carului de dinnapol. oi, 

Cum venea Rominul îndărăt pe 'ărumul cosel,- i se 

face foame pe la un. prinz, ş şi atunci lasă boil î în voie; 

iar el se trage în spre, chelna.. de, dinnapoia.. carului 

şi începe a minca pine cu peşte, îndemnînd, de acolo 

boii, Ja răstimpuri,, cu. pleasna biciului, 

în vremea asta întilneşte pe jos, o. “Ţigancă, tot dru- 

meaţă şi ea, dar. care nu mincâse pe semne, de. mult; 

că era ajunsă “tare de foame, Cind vede ea: - cogemite 

pinoiii în minile Rominului şi mi ţi-l ciosvirta de: peşte 

sărat, se dă cu binişorul pe lingă carul Romînului şi 

uitindu-se la cela cum minca de cu poftă, îl zice cu - 

jind: 
— Ferice de cărăuşul cu şase boi, şade în chelna 

carului de dinnapol... 

Din biciuşcă numai pocneşte şi mănincă- pine -cu 

peşte...
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Dă-mi şi mie, Rominico, o bucăţică, că n'am mincat 
„astăzi nimica... 

Rominul o ameninţă atunci cu biciul: 
— Hiş, cioară, de aci, că te ajung. 
Țiganca nu se uită la bici, ci se îndeasă înnainte 

în roatele carului, milogind cit o ţinea gura şi repe- 
tind intruna: . 
— Ferice de cărăuşul cu şese bol... 
Rominul, inciudat îl arde TȚigăncii un biciă peste 

cămașa goală. 
— Du-te la pustia, neagă rea... 
Atita i-a. trebuiţ celeia, pentru ca să întoarcă foaia 

şi, oprindu-se în urmă, cu minile în şolduri, începe a 
zbiera blestemind: - - | 

— Haramiş de capul tău, carauş cu şeze bol... Mă- 
nincl peşte 'n chelna carului, şi tu eşti putred de nevoi... 

Rominul, ridicat în, genunchi din chelnă, mişcă atunci 
“minile a zbor de cioară şi ciriie intruna în spre ȚŢi- 
gancă: i 
—Cieru. cirer, cioară de la moară, cu făina "n poală... 
"Țiganca strigă din urmă şi mar tare, de'să i se des. facă fălcile: ci 
„— Mă... carauş cu şese bol, eşti tu ? — cu şese 

capre, calicule.... Na... ': Da 
„Şi-aici țiganca îşi face vini la rochie ca în batjocura. 

de pa urmă, . 
E i . e



__ Sfîntu” Ilie.



SFÎNTU” ILIE. 
— 

„Mal pe la începutul lumii, oameni! eraii cu frica . 

lut Dumnezeii, şi, dacă n'ar fi fost ispitele diavolului 

pe pămînt, poate că nu sar fi ştiut ce-l păcatul. 

Pe atunci trăia întrun sat depărtat, „un însurăţel 

vrednic şi milostiv. Norocul îl mal ieşise în cale cu-o 

soție gospodină şi de credinţă, e că nu i-a! fi găsit pă- 

veche. 
Trăiaii cel doi tovarăşi: ca într un ciubar, şi li înlo- 

ria gospodăria ca supt: o binecuvintare. | 

Ei eraii legaţi în dragoste şi în credință unul către 

altul, ca întrun buchet de busuioc pus la icoane. 

În vremea aceasta, dracul, gonaş neobosit într'ale 

zizaniei şi ale răului, nu se odihnia în tihnă cînd se 

_gîndia că a rămas un colț de lume nepingărit de el, 

şi atunci se hotărăşte, î îndirjit, să-şi arunce „mrejele. şi 

asupra casel celor doi fericiți. 

„ Odată, pe cînd Ilie era dus la moară _căer lie. il 

chema pe însurăţelul cel vrednic, — Necuratul i se în- 

chipuie întrun vecin. cunoscut, „prieten bun de casă 

şi s'apropie plouat de Romin, căinindu-l atingător: 

„— Thall,. păcat de vrednicia omului, dacă nare n0- 
Y .
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TOC, — tu muncești şi te baţi cu nevoile, pe cind mu- 
ierea ta se fericeşte acasă cu ibovnicul, 
— Cum asta ?, a întrebat cela zăpăcit. 
— Nici ei nu mi-am crezut ochilor, dar am văzut 

cum mă vezi şi te văd. Cred că vor dormi tot amin- 
do! şi la noapte... 

Omul nu şi-a ma! aşteptat rindul la măcinat, ci, lă- 
sind saci! în seama morarului, o porneşte ca o fur- 
tună înnapol acasă, așa cum era pe inserate. . 

Ce se întimplase însă? 
În lipsa lui de acasă, cu dusul la moară, i-aii fost 

venit părinţii cu vederea, că dinşil locuiaă în alt sat, 
şi li s2 făcuse dor de copil. Nora îl primise ca pe 
nişte” socri iubiţi, după -toată rinduiala fiască, aștep- 
tind venirea bărbatului, tocmai pe a doua zi. Pe noapte 
i-a culcat în patul lor, ca pe nişte musafiri respec- 
taţi, pe cînd dinsa sa suit: împreună cu copiii, pe 
cuptor. 

În vremea aceasta Ilie călca drumul case! întrun 
vîrtej, pornit şi aprins, gindindu-se să-și prindă ne- 
.Vasta cu ibovnicul.... - a 

Cind a ajuns :noaptea - tărziii: în sat, abia-şi mai. 
ţinea suflarea de trudă şi amărăciune. -S'a strecurat 
grăbit prin: ulițele. tăcute, prin umbra gardurilor, a teecut apoi pirleazul încet la dinsul şi, ţistuind cinil, a sărit în grădină şi sa apropiat de ferestruia din fund a case. ie e 

Luna era plină şi cerul senin de să numeri firele de mac, [lie se apucă! de cerceveaua geamului şi se uită setos prin “sticla: aburită, ca să vadă înlăuntrul adormit al odăil. Cind a băgat de seamă, cu ajutorul: razelor lunii, că în patul lut: de nuntă sint două ca- pete pe'o:pernă, s'a-buimăcit. ca după un somn grei. ,
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În' nedumerirea aceia, duce mina la brii şi apucă cu- 
țitul, pe cînd cu stinga ştergea ochiul de geam, ca 
să-şi vadă mal bine nenorocirea. Orbit de .minie şi 
ruşine, Ilie a. deschis încet uşa tindei, a trecut în vir- 
fal degetelor în ceia casă şi, apropiindu-se în virful 
degetelor de pat, întrezăreşte înc'odată îngînarea celor 
«două capete, care-şi sorbiaii răsuflările în somnul lor 
odihnit. Vederea i sa împăinjenit atunci cu totul, şi ?n 
:groaza răsbunări! de o clipă, lunecă pripit ascutişul 
cuțitului pe supt bărbile părinţilor luj, de li taie gitul 
la amindo!, lăsindu-! acolo în horcăitura zbaterii lor, 
Nevastă-sa'se trezeşte de pe cuptor în zgomotul acesta 
şi, întinzind capul pe după horn, vede pe bărbată-su - 
în lumina geamului, şi-l întreabă liniştită şi somno- 
roasă: 

— Tu eşti, Ilie? 
Ucigaşul, aiurit, rămine prost şi desarmat, biiguind 

ca întrun vis urit: 
— Da! eral acolo ? 
— Pol am lăsat socril să sa culce în patul nostru, 

că nu mă gindiam c'al să vii peste noapte... 
Ilie, înnecat de lacrimi, scapă cuțitul jos, înțelegin- 

du-şi toată ticăloşia şi zise prin plins: 
— Rămil sănătoasă, nevastă, că eii mă duc în luze 

să-mi ispăşesc păcatul... E 

Ilie sa dus încotro a văzut.cu ochii, şi a pribegit 
„mult ca să-şi găsească împăcarea sufletului. El bătea 
la porţile bisericilor şi mănăstirilor şi cerea tuturor 
duhovnicilor să se spovedească, dar preoții şi că- 
lugăril fugiau de el îngroziţi, cînd auziaii mărturia 
crimei Jur nemai pomenite. 
— Pentru aşa păcat, nu e candn 'de ispășire.
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„„„Gonit de la toate uşile, el rătăcia, flămind şi gol, 
suferind arsurile setex şi batjocura oamenilor. . 

într” un tărziu, [lie dă peate un schivnic bătrin, care- ŞI 
avea chilia supt malul unei ape necunoscute. Bate el 
la uşă şi moşneagul cel sfint îi deschide. 
— Am venit să mă spovăduieşe. 
„— Să te spovăduiesc, fiule. 
După ce i-a cetit, l-a întrebat cuviosul pe Ilie, de 

păcate. Cind a inceput cela a se mărturisi, cucernicul, 
deşi auzise atitea în viaţă, Sa încălbenit, dind înnapol! 
ca d'innaintea une! prăbuşiri. Pustnicul, înfricoşat și 
zugrumat de cele auzite, spune tremurind că el se 

“duce afară, să cetească p2 cer canonul cuvenit, căci în 
pravile nu se pomeneşte de fii care să-şi fi omorit 
singur pe cel cari l-ai făcut. 

Ilie a rămas îngenunchiat în mijlocul chilier. 
Schivnicul cel îngrozit trăszse uşa pe urma lui, şi, 

încuind-o cu lacăt pe din afară, a azvirlit cheia în 
riul care trecea pe acolo, iar el sa: dus la o altă chi- 
novie, ca să nu mai audă de păcătosul cel necuno- 

“scut care-i turburase bătrineţele într atita. 

Cit o fi 3! at Ilie acolo închis, nu poate spune ni- 
“meny, — dar tocmai tărziăi încoace, după multe veacuri, 
rătăcind Hristos cu Sfintul Patru prin lume, se abat. 
pe la apa cea necunoscută, 'unde fusese chilia si- 
hastrului celui bătrin şi se apucă de pescuit pe acolo. 
Trag el odată, cu plasa, trag a doua oară şi, cind! să 
tragă a treia oară, i „pică o. Ştiucă, mare 'şi „Pinti- 
coasă, 
„— Asta ate icre, doamne. 
"— Norocul nostru, Petre... : 
Mucenicul spintecă ştiuca, dar, în loc de icre gă- 

,
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seşte printre măruntaie o cheie. ruginită. Isus o vede 
şi, tresărind ca de o amintire îndepărtată, iea de mină 
pe tovarășul lui şi se duce cu el pănă la un loc de 
supt malul apei, unde se vedea o movilă acoperită de 
surpături. 

— Petre, riciie păazintul alei, că al să găseşu uşa 
unei locuinți. 

- Apostolul desnămoleşte” chilia, iar Mintuitorul potri- 
vestu cheia în gura Jacătului şi, invictind-o greit, ia TUu= 

gină, deschide uşa mucegăită de anl. 

Supt luminv năvălită de afară, sa înfițişat ochilor 
sfinți o privelişte stranie: 

Toată faţa încăperii era plină pănă la juratititea pă- 
reţilor de o înzăpezire albă de plete, care se răsfrin- 
geaii ca dintrun creştet acoperit şi apol -cr eşteaii, în 
lături întro inundație. de lupte. Sfircurile şuviţelor 
lungi lunecaii în iutinderea lor în susul păretilor. şi 
apol cădeau într'o arcuire de. spumă uşoară, . „pentru 
ca să crească înnainte şi să se împieticească ca o nin- 

soare bătută. 
Domnul îşi face loc prin. troțanul acela de păr alb 

şi descopere dedesupt un bătrân îngenunchiat, impie- 
trit de veacuri-în prosternare. Hristos suride trist şi 
latină de umăr momiia : A 

- — Seoală, Ilie... | 
Moşneagul ridică fruntea domol, ca întpo, tresărire 

prin somn şi deschide ochii fumurii, sprijvindu- -se în 
cojile unghiilor crescute cit pana, coasil :... 
„—Tu eşti, Doamne;? a 
— Bi ie... 

„Condamnatul mijeşte din ochi două lacrinat de singe: : 
— Greit somn, milostive. îm: EI 
—  Ridică- -te, că ţi sa implinit canonul.. Aa 

10
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Ilie îşi îndreaptă spinarea încovoiată şi, scuturindu-și 
valurile de păr din creştet pănă în pămînt, păşeşte 
poticnind spre uşă, trăgînd după el înzăpezirea pă- 
rului. - 

Cind a ieşit în aierul proaspăt de afară, răsulla hul- 
pav, de parcă ar îi scăpat din ştreane, 

Hainele, putrezite pe el, i-ai căzut în aburirea adie- 
rii, de parcă ar fi fost făcute din scrum de hirtie 
arsă. Trupul, schilav și bicisnic, scirţiia în legăturile 
lui uscate; unghiile de la picioare i se încirligase 
scorţite de citeva ori în sus, sunind osos în atingerea 
lor cu unghiile de la mină, care atirnaă.. | 

Formele lui supte şi trase de post şi îngenuncliare 
împovărară pe cel doi drumeţi de înduioşare. 

Hristos zise atunci, atins: 
— Ascultă Ilie, pării.tele mieii şi al oamenilor vrea 

să-l răsplătească nevinovăția ta, — ce putere vre! să 
al tu de la Dumnezeii ? a 

Bătrinul se înviorează atunci ca uşurat, şi răspunde 
„cu ciudă: 

— Să pot trăsni asupra dracilor... 
— Amin... | SE 

La vorba asta a Domnului, sa lăsat din innălţime 
un car de foc, la care erai înhămaţi doisprezece ba- 
lauri îonaripaţi şi cari suflă flăcări pe nări. Ilie sa 
trezit curăţit din starea lu! şi s'a îmbrăcat cu hainele 
cele scumpe găsite în carul ceresc. Da grăbit ce era 
să se răzbune, nu şi-a ma! tras ecjocul pe minici, ci 
l-a luat numa! aşa pe umeri. Cind sa văzut pe tronul 
lut din car; 2 pus mina voiniceşte pe mănunchiul ful- 
gerelor şi a asmuţit balaurii Ja fugă. În smucitura 
aceia a prime! înnălțări, Ilie a scăpat cojocul din umeri, și i-a căzut pe pămint. Hristos şi cu Sfintul Petre 

i 

N
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sau prăpădit de ris, aţinindu-se să prindă cojocul care 
'venia de sus vilvătiind, pe cind moşneagul cel ciudos, 
:se pleacă peste carimbul carului şi le zice: 

— Să fie pentru căldura săracilor... 

De-atunei nu mal asudă Ilie improşcind pe drac! 
cu fulgerile lui. Îl auzi numa! cum.o iea rasna pe 
podeaua cerului şi, huruind cu carul prin tărie, ca pe 
“un pod hodorogit, pindeşte si goneşte pe necuraţi, pănă 
li zăreşte cuibarul. Atunci numa! mi-ţi învirteşte praş- 
ia şi sfizie cu trăsnetul aprins toată depărtarea dintre 
„cer şi pămint. | 

Da cică odată Ilie, atita se vrăjmăşise, că era să 
sspircuiască cu totul seminţia necuraţilor, aşa că Dum- 
nezeii se pusese pe ginduri cu indărătnicia sfintului. 
Vezi că pesemne şi Atotputernicul ține pe draci de-o 
treabă, ca să cerce lumea cea slabă de înger şi să 
intărească în credinţă pe cel hotăriţi... 

Se zice că atunci Dumnezeii, ca să mai moaie pe 
“Stiatul Ilie, i-a luat o mină şi un picior. — Dar, şi aşa 
ciung, moşneagul tot face pocinogul neprielnicilor, că 
.0 porneşte huruind prin vămile văzduhului şi, cum ză- 
reşte picior de 'ncornorat, il şi plesneşte cu nuiaua 

«le foc, de o fringe pe spatele Iul... 
Se zice că deacilor li pare răi şi azi că n'au lăsat 

pe însurățelul Ilie să-şi îi trăit în pace viaţa lui, în 
satul cel îndepărtat.



Cea mai proastă nevastă.



CEA MAI PROASTĂ NEVASTA 

Morăriţa mar fi fost ea cbiar aşa de proastă, cu 
mintea. pe care o avea, — dar, fiind femeie neumblată 
prin: lume şi trăind numa! o viaţă în scrişnitul roți- 
lor învirtite şi ?n huruitul rîşnițelor, ajunsese aşa ca 
zăpăcită, de-ar fi încurcat-o în vorbă şi un copil. 

Ea nu știa mai nimica dintr'ale vieţii, nici de bine, 
„nici de răii, căci era abia o copilă cind o luase mo- 
rarul ca nevastă, de supt paza părinților, ca so în- 
chidă în turnul singuratec al moril, unde innecată de 

făină, nu putea nici să vorbească, nici s'asculte, de 
zgomotul şi graba care o încunjuraii şi-o ameţiaii. 
“în toată vremea aceasta, ea n'a mai ştiut de cea- 

laltă lume, ci aduna numai! înnainte cu merticul din 
uium, lăsind toate celelalte griil de pe-afară pe seama 
bărbatului săii. 

Ca să înțelegem şi mal bine sărăcia cel de duh, e 

destul să se știe că biata Nastasie, c'aşa o chema pe 
morăriţii, nu fusese încă la vre un tirg pănă atunci, 

şi nici nu ştia nimica despre treburile de prin altă 
parte. 

Cind se intimpla să se îndepărteze vre-odată prin: 
împrejurimi, de ?ndată ce n'o mal ajungea huruitul
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morij, tresăria ca speriată de linişte şi da fuga înna- 
pol, în turnul cel cu zgomot şi praf de făină. 

Mai cu dreptate, mai cu năpaste, dar i-a mers vestea 
de proastă, morăriţei. 

Bărbatu-săii spunea chiar rizind, pe la chefuri: — 
„Nevasta mea e cea mai proastă nevastă... Şi femeia 
ridea şi ea ca o proastă, ridicind din umeri nedume- 
rită, ca să nu cîrtească împotriva bărbatului. 

Pentru treaba care o făcea însă Nastasia la moară, 
r'avea nevoie de mal multă minte, şi cu gîndul acesta 
se împăca şi bărbatul. 

Morarul îşi vindea la tirg bucatele pe care le aduna 
Ja moară, din măcinat, ori de cite ori era nevoie. | 

Strinoindu-se odată mai mult uium, şi dinsul, din 
pricina. altor treburi, neputindu-se duce să-și vindă 
ciştigul, sa gindit să-și trimită nevasta la tirg: 

— Să te duci, Nastasio, să-mi vinzi bucatele, ca să 
ma! ieşi şi tu odată din moară. 
„— Să mă duc, bărbate, dacă zict tu. 
S'aii făcut toate pregătirile de drum, cu încărcatul 

mărfii de vindut, cu întăritul căruţii şi potrivirea: ha- 
murilor, ca pentru călătoria unei femei nedeprinse, 
care ieşia pentru întăia oară în lume, . 

După ce şi-a suit morarul pe nevasta lut în căruță, 
sus pe saci şi i-a dat hăţurile calului în mină, toma! 
atunci îşi aduce aminte că ea nu ştie cum se vind 
bucatele şi din pripă îl strigă din urmă, pe cind că- 
ruța cu povară începu a dudui în mers: N 
— Tu să vinzi marfa cu... cu ce-o da târgul... 

„Nastasia a rămas cu porunca aceasta în urechi, ca 
pironită între două ghionturi, şi tot. drumul sa gîndit la vorbe, ca măcar să nu le uite, căci, de înţeles, era 
mai grei... 

|
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Cind a ajuns în tirg, a minat şi 6a'calul unde a 
mal văzut căruțe cu bucate și-a așteptat aşa cocoţată 

sus pe saci, privind ca la un neințeles, la toată zarva 
şi forfota dinprejur. 

n vremea aceasta sati apropiat fel de fel de muş- 
teril ca să întrebe de marfă, dar niaii putut să ajungă 

Ja niciun înțeles, căci vinzătoarea sta ascunsă aproape 
în ghebă sus pe saci şi, cînd o întrebaii ce cere pe 
bucate, ea li răspundea riistit: 
— Ce-o da tirgul... 
Multi sai îndepărtat de căruța proastei, ca de la 

un ciubăr de bufniţă, care ameninţă, — dar unii, mai 

îngăduitori, saii încercat chiar so îmbuneze, ca să 

ajungă la o invoială: 
— Bine, femeie, dă şi tu un preţ, că nu- y destul să 

te mintui de noi numai cu ce-o da tirgul... E drept 

că tirgul rupe prețul la toate, dar aici mai e vorba 

şi de ce fel de marfă ai în saci, şi cât e de bună... 

Dacă ceri dumreata un pret, dai şi eii ceva, ş şi... tir- 

gul minie nare. 

Nastasia o tinea însă pe a el şi speria pe muşteril 

-cu ochii ei aspri şi vocea smuncită: 
— Ei nu știi multe, ei cer pe bucate ce-o da 

tirgul..., şa mi-a spus bărbatul... 
Dar cumpărătorii, grăbită, n'avcai vreme de pierdut 

şi. o lăsaii pe nebună în boii el, ca să caute pe la 

altii ce li trebuia. Tirgul a ținut cu temeiii pănă h 

prirz, după care sa rărit şi împuținat tot mal mult, 

„pănă cînd sa spart cu totul, imprăştiindu-se lumea 
care încotro. 

Nastasia rămăsese singură cuc, cuibărită în ghebă 

sus de-asupra sacilor şi uitindu-se mirată “şi „eă la 

_maidanul desgolit dimpre jur,
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Pe lingă oamenii cu treabă, .cari se string de obi- 
ceiii pe la tirguri, mal sint şi de cel cari umblă după 
noroc, numal cu mîna goală. — Un hoţ de precupeţ, 

care văzuse mai din vreme cum staii lucrurile cu. 
Nastasia, de îndată ce a văzut-o rămasă singură, se 
apropie şiret, prefăcindu-so grăbit: 
— Ce ceri pe bucate, novastă? | 

— Ce-o da tirgul, omule. - 
— Apol nu vezi că tirgul s'a încheiat? 
Nastasia scoate mal mult cupul din ghebă şi se uită. 

împrejur, tot mat nedumerită, ingăimind la urmă: 
— Ştiu şi eii ce să fac... 
Atita i-a trebuit mehenchiului, că începe să se lase 

tot mal grei. 

Nastasiă era cu ochit tot mat! deschişi : 
— Lica la asta nu sa gindit Dăcbatu' a. 

Iloțului îl ardeau ochil în cap: 
_— Să te scap eii din bocluc. 
„— Scapă-mă, că-ţi faci şi pomană... 
— Dă-ml bucatele acuma mie, şi, săptămina viitoare,. 

iţI plătesc... ce-o da tirgul; cum a zis bărbatu-tăt,.. 
— Bine, da” eit nu te cunosc cine eşti ? 
— Şi ce are a face asta ? . 
— Pol de la cine să ieaii cti parale, cind voiii veni. 

la cela tirg?... 
-— De la mine... 
— Nam să te pot găsi, că n'am după ce să te cu- 

NOsc... 
Ticălosul n'a ştiut cum să-şi ascundă bucuria, şi în-- 

curcâ atunci vorba cu nepăsare : 
— Dă, ştii eu cum să facem, ca să fie bine? 
AD) tresărind ca de un gind găsit: 

—. Stal,. că al, noroc... Di zi sheba ta ca să mă.
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imbrac cu dinsa la cellalt tirg şi să mă cunoşti atunci 
mal uşor... 

Nastasia sa bucurat şi ea de negustoria ce-a făcut, 
gindindu-sa cu mindrie ca fost şt dinsa bună de-o 
treabă, fără să mal intrebe pe bărbatu-săi, şi sa în- 
voit lesne cu cumpărătorul, consimțind şi ea: 

— Doar aş;, dacă zic... - 
Morăriţa, uşurată şi plictisită de tîrg, s'a pomenit 

jar singură în goana căruţii, după ce scăpase şi de 

maria şi de gheba, intoreindu-se pe drumul casel. 
Tot timpul nu sa gindit. decit la bucuria lui băr- 

batu-săi, care are să vada că Nastasia Jul e bună şi 

de alta treabă, nu numa! de ținut socoteala merticu- 

lui, acolo in turnul prâtuit al morii lor... 

: Ei = 

Morarul era sătul de năduful ce-i făcuse şi pănă 
atuncl nevasta, aşa că intimplarea cea boacănă din 
urmă venise, vorba ceia, ca un colac peste pupăză, 
numai! ca să verse doar păharul. Inţeregind el că nu 
mai este chip de traii cu Nastasia, Sa hotărit să 
plece în lime, ca să traiască de. capul lu şi să nu 
mal audă de casă. După ce şi-a luat el meriride şi 
schimburi, vrea să pornească la drum, amarit şi des- 

gustat, fără să fi dat nimanul vre-o socoteală. Nas-“ 
tasia, speriată şi proastă, l-a urmărit, în toate IDişca- 

rile şi pregătirile lui, neindrăzoind! să-l întrebe ce 
ginduri are 

Tocmal la “urmă, cînd l-a văzut pornit, a tăiat-o 
pliusul şi-a dat fuga pe urma bărbatului: 

— Şi cum mă saşi, omule? 
Te las în cite te-am găsit. 

— Şi n'al să nual vi! innapot?
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Morarul sa ?ntoarce atunci mal mult în ris: 
— Ba am să mal vin... 

—' Si cînd? Sa 
— Cind oii întilni în cale o proastă mai mare de 

cit tine... . 

- Atunci al să vil curînd, te aştept... 

— Nu cred, Nastasio, să mă ma! întore vre-o dată, 
că cine să fie pe pămînt mal proastă decit tine ?... 

Morăriţa a rămas plângind urit în urmă, pe cînd 

morarul se îndepărta silnie în zare, sătul parcă şi de 
Jocuri și de' oameni! pe cari-i Jasă după el. 

A umblat morarul lume. multă. călcind pămintul 
in lung şi ?n lat și întrînd în vorbă cu tot felul de 
oameni, dar n'a allat nicăiri o femeie care si fie mat 
netoată decit Nastasia ny. A întilnit el destulă prost 
tie în cale, că nu din lipsa prostie! doar sînt ant de 
secetă pa pămint şi molime, dar nu de măsura Nas- 
tasiei lui. La urmă, lumea, dacă l-a văzut că Îîn- 
treabă şi iscodeşte cu atita neodihnă, l-a luat din 
scurt să-l spună cu : adevărat că ce anume caută. Er 
însă «nu-şi da nimănui taina, căci voiă să atle singur 
lumina cea adevărată. * 

Numa! întrun târzii, pe. cind. morarul apropia 
desnădăjduit de-un sat, a întilnit pria nişte risipituri 
de la poaria țarinel pe un golan nespălat, care păzia 
nişte porci şi care, cum sta răzimat în ciomag, aşa 
cam fără nicio grijă, | a întrebat rizind: 
— Măt-tu cum te chiamă, — tu „eşti cel care tot 

cauţi şi nu găseşti ce-ţi trebuie ? | 
— Eă, măr omule. 

— Şi ce cauţi, creştine ? 
— Ce caut eit, nu poți şti tu, care- I petreci vree 

mea numa! după coada porcilor.
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— Pot tot atita învăţătură trogl de orlunde, căci 

ce mi ți-s oamenit şi ce mi ţi-s porcil..., totule să. 

ştii, să vezi şi s'auz... e 

Pe morar l-ati ispitit vorbele porcarului şi-şi des- 

chide atunci inima cu toată increderea. | 

— Măl, tu eşti dat dracului..., şi trebuie s să şti tu. 

ceva din lume... 
— Ştii cite coarne în putină... 

— Măr, eii caut pe cea mat proastă nevastă din 

lume... 
— Şi asta te înerijeşte atita ? 

— Pot nu-l putin lucru, — să crezi... E ărept e că 

pruuste sint multe, dar acum vaca să ştii dacă se 

poate găsi v femeie mal proastă chiar “decit Nasla- 

sia mta... 
Porcurul il opreşte, şi-l linişteşte. cu mina: 

— Stal ca ştii ei pe-o alta, care-i puns. virf la. 

prostie... 

— MI, asta -ar fi încă o minune. 

„Şi morarul îşi iea căciula din .cap şi se netezejte 

cu-o mină pe la ceafă, ingăimind încurcat : 

_— “fu vezi că nu ştii cit e de proastă. Nastasia $ 

de aceia poate crezi că..., dar stal... Şi-uici morarul se 

pune şi-l povesteşte porcarului păţania cu nevastă-sa. 

şi cu ce-o da tirgulu.. | 

Cela insă, la toată mirarea morarului şi la? 'toate in. 

cercările lut de-a mări caraghiozlicul întimplării, Sa 

rătu neinduplecat şi ridica numai din umeri, repetind 

Ja -răstimpuri: ui 

— Ce are-a face asta... ea 

La urmă porcarul i-a tăiat vorba :: . pg 

— Ce 'sta! să vorbeşti, Nastasia ta.nu 1 nimica în: 

prostie pe lingă vadana lui Piştea, — pe-aceia so veză-
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şi -s'o cunoşti. Treci dincolo, în ceia margine de sat, 
că stă în casa cea mal răzlețită... al so cunoşti nu- 
mai decit... Să-I spul ce ţi-o trăsni pin cap, că crede 
toate și mai ales să-l porencşti de Piştea, bărbatu-su, 
care-a murit, acum e anul, şi după care plinge îutruna. 

- Morarul a putut: uşor să deie peste casa cu pricina 
şi îutrînd pe poarta dată 'nlături, sa făcut că caută 
nu ştii ce prin cgradă. 

În vremeu aceasta iese din casă, pripită și plinsă, 
vădana cea nemingiiată, care, cum il vede, i iese îu- 
nainte cu vorba: 

— Da ce_tot a căutat acolo? 
— Să găsesc ceva de luat, că pentru asta am venit. 
— No! Dar de unde vii? 
— Da pe ceia June... 
Vădana rămine ca luminată de-un gind şi-l întreabă 

dorință : 
— Da pe- acolo i n'a! fost şi Piştea ? 
— Cum nu, sintem prietevi buni. 
— Auil tu, frate! — şi cum o duce el săracul pe. 

acolo ? 

- Morarul îşi potriveşte o mutră plouat: 
— Val de capul lul Piştea,. o duce răi de tot, — 

se vede că Lal uitat, căci nu-l ajunge de loc pomana 
din lume... 

— Auzi tu, frate | — se vede că nu mi-a fost pomana 
primită... 
— "Bietul Piştea a:ajuns acum porear la un stiut 

de pe ceia lume, Cind l-am văzut în urmă, era sol 
tare şi flămind, abia ţinindu-se după ciurda .de porci. 
Acum era necăjit. mal ales;că nu şi-a luat la . moarte 
şi o -nuia cu dinsul, ca să;aibă; din ce-şi face bât, că-l 
năcăjesc rău. porci! nărăviţi,. aşa - numa! cu. minile,



CEA MAl PROASTĂ NEVASTĂ 139 

goale. S'a bucurat bietul mult cind i-am spus căam 

să dai o raită pe pămînt, şi mi-a spus la despărţire: 
— Să te duci şi pe la casa mea ca să-mi aduci o 
nuia de corn, căci n'am băț. Tocmal nuiaua o cău- 
tam mal adineaorea, cînd ai dat peste mine. 

Pa vădana o năbuşeşte plinsul, ca trezită din toate 
visurile iinereţel trăite cu Piştea: 

— Săracul bărbat la mine, el nu cerut decit un boţ... 
dar eii al milă de dinsul, ha! să data elce trebuie... 

„ Unguroaica a scos din ladă mal întăiă un rind de 
haine de dimie nouă-nouțe, apol schimburi, chimir, 
căciulă, ciubote şi cite mirunţişuri toate Morarul 

le face bucecea la un loc şi, cînd să plece vădana 
se bate .cu mina „peste frunte, ca de o nouă a- 

mintire : 

— No că stal, să- ţi mal daf ceva... Ce pocatcă nu 
este şi fecior a mea acasă, saude tată-su... 

__ Uoguroaica scoate din fundul lăzi o) pungă mare 
şi o întinde morarului: 

— Să dal la Piştea şi galbenil asta, că la mine nu 
ma! trebuie boi, —, la el “stiracul vrut cumpărat bol, 
chind n'al murit înche...- N 

Moraru! a pus punga în sin şi a plecat cu bucceaua 
subsuoară, grăbind pasul ca să ajungă rază, de grabă 
pe ceia me, 
"Vădana plingea pe prispa casej, -petrecină din ochi 

pe oaspetele cel îndepărtat, .dar în sufletul el împă- 
cată că bărbatul ei n'0 să mal fie de-acum înte'atita 
suferință. 

Cind sa văzut morarul :scăpat din ochi! Ungu- 
roaicef, o porneşte mal 13 fuga, ca să-gi piardă urma,
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căci se gindia la feciorul acela aşteptat, care putea 
să se întoarcă şi să vadă isprava mine-sa... A mers 
el, s'a zorit mult, uitindu-se din cînd în cind în urmă,. 

ca să nu-l ajunga păcatul. În gindul lui iasă, nu mal 
putea de busurie, căci găsise în sfirşit o femeie mai 
proastă decit Nastasia. 'Pocmai cind drumeţul nostru 
era mul învăluit de nostalgia casel şi de amintirea îm- 
păcată a nevestei, tresare de dupâitul îndepărtat a 
goanei unul călăreț care sapropia. Cind s3 întoarse 
morarul speriat, vede în adevăr că venia, mincind: 
pămiutul din zarea drumului, un călăreț aprins, care: 
cerceta înnainte şi înjura pară de foc... Morarul se 
face mic, şi-şi zice în gind: 
— Aista-l feciorul lut. Piştea... | | 

"Si, fără să mal aştepte mult, dind înte'o cuirmătura 
de: drum care-l ascunde, lace zbughi la o parte şi- 
ascunde bucceaua şi punga în nişte tufant de. spini, _ 

iar el işi urmă decumul, tăcind pe n'aude-nu-vede... 

Dupâitul calului şi zbieretele ungurului se apropia: 
tot mal de la spate, pe cind morarul, în cumpăna 

tuturor gindurilor, ajunge pe drept un puț da la mar-- 

genea drumului, peste care se înduia mult o salcie 

bătrină. Cum dă cu ochii de minune, îl trăsneşte prin 
cap 0 dracovenie şi fără multă codire se duce şi se- 
razimă cu spatele supt îndoitura salciel, ca şi cind ar: 
propti-o să nu cadă in fintină. Da' el sa indesa şi se 
ghemuia, de parcă în adevăr ar fi ținut în spinare: 
cine. ştie ce povară. 

“Când a ajuns Ungurul călare şi şi-a văzut pe cela Ogin -- 
tindu-se să ţină salcia în spinare, a uitat un moment. 

de ciuda lut şi-l întreabă: nedumerit : 
== Da ce facl tu acolo 2...
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— Proptesc scoaba asta de salcie ca să nu cadă în 

fintină. 
Ungurul s6 mulţămeşte cu răspunsul, şi-şi aduce 

aminte de necazul lui. | 
— Dâr na! văzut trecînd pe-aici unul co boccea 

la subsuoară ?. A : 

— Cum nu, l-am văzut... dat nu părea a fi om 

detreabă... 
- — Un hoţoman. din toată lumea a prăzat pe mama. - 

ziua în amiaza mare.. : 
— Auzi ? — tiii, că n'am ştiut eu.. „- Plăciioanul lut 

Piştea era în culmea nârăbdărit : 

— Şi ?ncotro a apucat? 

Morarul în toată vremea asta gemea şi se .îndesa 

supt salcie, vărsind 'sudori şi neştiind cum să-şi în- 

nece risul ca să se creadă că el ține copacul în 

spinare : 
— Da cum să-ți spun, ela apucat încolo, dar nu-ţi 

pot arăta că, uite, mă îndoaie scorbura asta de salcie. 

"2— Hal cu mine şi-mi arată drumul, ca să pun 

mina pe hoţ, 'că te cinsteac... 

— E uşor de zis hai, dar cine-mi ţine i mie povara 

pănă vine stăpinul cu oameni), -ca so. proptească, că 

"de ce m'a lăsat el -aici ? | 

Ungurul era nemiîngiiat: . ăi 

— Ce-i de făcut âtuncl ? - Rt: 

“ Morarul abia deslega vorbele de supt greutitea € co- 

pacului: . 
— Lucru uşor.. de ce să umblă noi dor: după 

uuul, mai ales că “tu tot :nu;cunoşti pe hoț... Vin” de 

ține colea salcia în locul mieii, că eii încalec pe calul 

"tă şi, în cit n'al crede, îţi aduc paguba innapol, cu 

tilhar cu tot... 
ui
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— No că bine zici, aşa să facem! Și feciorul vă- 
dane! lui Piştea sare iute de pe cal, îşi scuipă 'n 
„palme, şi, suflecindu-şi minecile, se cincheşte supt 
“salcie. Cum era el înnalt, opintindu-se odată ca proptea, 
se 'ndeasă acolo, ca şi cum ar fi vrut să 'ndrepte 
strimbătura de ant a salciei. Morarul se dă la o parte, 
ţinîndu-se de şale şi-i zice, văitîndu-se: 

— Vezi, să nu mă faci de ruşine, că pe mine m'a 
dat gata... 
— Las că ţii ei aici bine, numa! du-te mat de- 

grabă, ca să nu scape hoțul... 
Morarul încălecă pe calul făcăului şi, sucindu-ri îm- 

potriva drumului, ma! zice. odată în fugă: 
— Vezi să nu scap! salcia în fintină, că nu mal 

beaii oameni! apă... 
Cind ajunse în curmătura drumului cea dosită, des- 

călecă răpede, işi iea bucceaua şi punga din tufari şi, 
încălecind iar pe bidiviul Ungurului, o opinteşte tot 
pe drum înnainte, dind bir cu fugiţii... 

După multă cale şi trudă, morarul a ajuns într? un 
însărat la locul lu! şi, năvălină cu calul pe poarta 
deschisă a curții, a început a striga fericit! 
„— Nastasio.... Nastasio... 
Morăriţa se arată, bucuroasă şi albă de făină, în uşa 

morel, care umbla încă, şi întrebă: 
— Ce-l bărbate, ce sa întimplat ? 
— Nastasio... mat: e lume pe pămint „mal_proastă 

şi decit tine... m'am întors acasă.. fa | SS | 
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