




BIBLIOTECA TINERIME 

Î N G R I J I T Ă D E M . S I M I O N E S C U - R I M N I C E A 1 C 

M U N C H H A U S E N 

P Ă Ţ A N I I L E 
BARONULUI MUNCHHAUSEN 

F R A N K S T E V E N S 
PRIN ÎMPĂRĂŢIA FURNICILOR r 

I O N C R E A N G Ă 
A M I N T I R I D I N C O P I L Ă R I E 

I S P I R K S C U 

B A S M E L E R O M A N I L O R 

S H A C K L E T O N 

IN AL ŞASELEA CONTINENT 

B A S S A R A B E S C U I. 
M O Ş S T A N 

V I R G I N I A P O P E S C U 

B A S M E S Â R B E Ş T I 

C~V L T V R A N A Ţ I O N~Â~~L~"-' 



Jbtrudvf di 

BIBLIOTECA T I N E R I M I I 

B A S M E 
E N G L E Z E Ş T I 

I) I X E N G L E Z E Ş T E 

DE 

I G E N A F L O R U 

c V L T V R A N A Ţ I O N A L Ă 



Biblioteca Centrală Universitară | 

»Tfs?lf 
Cota . . j , ' •' -
înv fi) tar 

" 7 ' _ ..». ^C- k2&fti «I 

B A S M E E N G L E Z E Ş T I 
S'A EDITAT ŞI TIPĂRIT DE 
CVLTVRA NAŢIONALA 
B U C U R E Ş T I 1923 

B.C.U."Carol I " - Bucureşti 

C790903* 

-Proprutate lilerend 



S C O R M O N I C I 

Erau odată ca niciodată trei ursi, cari trăiau 
intr'un palat la mijlocul unei păduri mari. Unul 
era un urs mare, altul era un urs mijlociu şi al
tul era un urs mic. Tot în aceeaşi pădure, sin
gur, singurel şi de capul lui, mai trăia şi un puiu 

jde vulpe, pe care-1 chema, Scormonici. Scor
moniri nu mai putea de frica urşilor, totuş, ar 
fi fost curios să-i vadă odată mai de aproape, 
Ş| să afle cam cum trăesc ei. Intr'o zi, hoină
rind prin pădure, se pomeni tocmai lângă pa-
Jatul urşilor. începu să-i dea târcoale şi mai că 
*~ar fi venit gust să intre, dar nu ştia pe unde. 
Se uită mai întâiu în toate părţile să vadă dacă 

u-1 pândeşte cineva, şi găsind uşa, o 'ncercă. 
e să vezi? Uşa eră descuiată. Scormonici o 
eschise niţel si-si vârî botul înăuntru. Se uită 
ine şi nu văzu pe nimeni. Atunci o deschise 
rtel mai mult şi vârî o lab*, pe urmă alta, 
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pe urmă alta, pe urmă alta şi deodată na ! se po
meni că intrase de-abinelea în palatul urşilor. 

In sala mare şi largă în care se află, erau treij 
scaune. Unul mare, altul mijlociu şi altul mic.j< 
Lui Scormonici îi veni gust să se aşeze într'unul,' 
ca să poată privi mai pe 'ndelete la tot ce-1 în-1 
conjură. 1 

Se aşeză dar în scaunul cel mare. Dar er& ] 
aşa de tare, încât îl durură oasele şi sări numai • 
decât jos din el; se sul apoi în cel mijlociu; daf; 

se suci, se 'nvârtl şi nici acolo nu se simţi binef ' 
sări si din el si se duse de se aşeză în cel mic. < 
care eră aşa de moale, de călduţ şi de plăcut, încât 
Scormonici se simţi cum nu se poate mai fericit. ' 

Deodată însă, trosc! Scaunul se rupse sub 
el şi Scormonici nu mai putîi să-1 dreagă! Se 
sculă de-acolo şi începu să se uite împrejur. 

Pe o masă văzu trei străchini pline cu lapte, 
şi una eră o strachină mare, alta o strachină mij
locie, iar alta o strachină mică, mică de tot 
Scormonici gustă mai întâiu laptele din stra' 
china mare, dar eră aşa de acru şi de rău, în-
cât îl lăsă încolo, gustă laptele din strachina 
mijlocie, dar nu-i plăcu nici acela, o lăsă şi se. 
duse la strachina cea mică, şi laptele din ea erâ 



SCORMONIC1 

aşa de dulce şi de bun, încât îl lipăi tot până nu 
mai rămase nici o picătură. 

După aceea, îi veni gust să se suie pe scară, 
ca să vază ce mai erâ şi-acolo sus. Ascultă să 

,vază dacă nu vine cineva şi începu să se suie, 
-binişor, pe lângă zid. Sus, erâ o odaie mare, cu 

trei paturi. Unul erâ un pat mare, altul erâ un 
i pat mijlociu, altul erâ un pătuc mic şi alb. Scor-
i monici se sul întâiu în patul cel mare, dar era 
I aşa de tare, încât sări jos numai decât din el, 
, se sul în cel mijlociu, ca să-1 încerce, dar nici 
• acolo nu stătu mult şi se duse de se culcă în 
t pătucul cel mic, care erâ aşa de moale şi de căl-
• duţ şi de plăcut, încât Scormonici aţipi în el. 
' Nu trecu mult şi urşii se 'ntoarseră acasă. 
' Cum intrară în sala cea mare, Ursul cel mare 

se duse drept la scaunul lui şi zise: «CINE A 
, STAT PE SCAUNUL MEU?» şi ursul cel mijlociu 
I zise: «CINE A STAT PE SCAUNUL MEU?» .şi 
. ursul cel mic zise : «Cine a stat pe scaunul meu 
- ŞÎ mi Va rupt ?» Pe urmă se duseră să bea lapte 
' din străchini. Şi Ursul cel mare zise: «CINE A 
> GUSTAT DIN LAPTELE MEU?» şi ursul cel 
I mijlociu zise: «CINE A GUSTAT DIN LAPTELE 
\ MEU ?» şi ursul cel mic zise: «Cine a gustat din 
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laptele meu şi mi Va băut tot ?» Pe urmă se duseră 
sus, în odaia lor să se culce. Şi Ursul cel mare 
zise: «CINE A DORMIT IN PATUL MEU?» şi 
ursul cel mijlociu zise: «CINE A DORMIT IN 
PATUL MEU?» si ursulache cel mic zise: «Cine 
a dormit în paiul meu ? — iacătă-1! L'am prins!» 

Acuma ursii nu ştiau ce să-i facă bietului 
Scormonici. Ursul cel mare zise: «Să-1 spân
zurăm !» Ursul cel mijlociu zise: «Să-1 înnecăm!»î 
Ursulache cel mic zise şi el: «Să-1 aruncăm pe A 
fereastră!» j 

Se duseră dar la fereastră şi acolo ursul cel r 
mare îl apucă de labele dinainte, ursul cel mij- \ 
lociu de labele dinapoi şi făcându-i vânt, îl anin 
cară pe fereastră. î 

Bietul Scormonici se speriase aşa de rău, în' î 
cât credea că şi-a frânt toate oasele. Cum îşi £ 
mai veni niţel în fire, mişcă o labă. Nu, aia m) 
eră ruptă, mai mişcă una, nici aia nu era ruptă; c 
le mişcă şi pe celelalte două, nici acelea nu erau c 
rupte. Atunci dădu din coadă şi când văzu câ s 
şi ea eră întreagă, o luă la sănătoasa prin pă- c 
dure cât îl ţineau picioarele şi de atunci încolo c 
nimeni nu-1 mai prinse dând târcoale pela pa-s 
latul urşilor. 

t 



! T R E N Ţ Ă R O A S A 

- Erâ odată un domn bătrân şi bogat, care trăia 
I într'un palat la malul mării. El n'avea nici ne-
î vastă, nici copii, ci numai o nepoţică, pe care 
jurase să n'o vadă în ochi, cât o trăi. O ură de 

1 moarte, fiindcă la naşterea ei, se prăpădise fata 
' pe care o iubiâ el mai mult. Când venise doica 
' cea bătrână să-i arate copilul nou născut, el se 

întorsese cu spatele, se aşezase la fereastră, şi 
I începuse să plângă uitându-se peste mare, cu 
] gândul la fata care-i murise. 
J In curând, pletele şi barba-i albă crescură aşa 
i de mult, încât îi căzură peste umeri, se încolă-
u ciră împrejurul jilţului pe care şedea şi se înfip-
ă seră în crăpăturile lespezilor de piatră, iar la-
-jcrimile-i căzând pe marginea ferestrii, săpară o 
o dâră in ea, prin care se scurseră ca un pârâiaş 
- spre marea cea fără de hotare. 

In acest timp nepoţica creştea la voia întâm-



I O BASME ENGLEZEŞTI 

plării—nimeni nu vedea de ea, nimeni n'oi 
hrănea, nimeni n'o îmbrăca, doar doica cea bă-î 
trână se milostivea când n'o vedea nimeni să-i; 
dea vre-o strachină de firimituri dela bucătărie, < 
sau vre-o fustă ruptă dela zdrenţe. Slugile ce-i 
lelalte o goneau cu ghionturi şi cu vorbe rele< 
şi cum o vedeau îi strigau de departe: «Tren-1 
ţăroaso!», râzând de picioarele ei goale, pânâ ^ 
când începea să plângă şi se ducea să se ascunzâ i 
prin tufişuri. 1 

Crescu aşa, mai mult goală şi nemâncată, hoi
nărind toată ziulica pe câmp şi pe malul măriii i 
fără alt tovarăş decât păzitorul gâştelor dela ca-1 
stei, care ştia să-i cânte aşa de frumos din fluer, 
când îi era foame, sau frig, încât o făcea să-şi < 
uite de toate şi să înceapă să joace cu toate gâ' < 
stele dimpreună. ] 

Intr'o zi, iată că toată lumea începu să vor- ' 
bească, cum că Regele ţării s'ar plimba prin păr-
ţile acelea şi că ar avea de gând să dea un bal 
mare în oraşul învecinat, la care Prinţul, sin
gurul său fiu, avea să-şi aleagă o fată de ne' ; 
vastă. 

O carte de poftire sosi şi la castelul din mar, 
ginea mării, unde domnul cel bătrân sta tot h 
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'fereastră înfăşurat în pletele-i albe şi plângea 
I n pârâiaşul care-i ducea lacrimile spre mare. 
| Când auzi de porunca Regelui, se şterse la 
,ochi şi chemând pe slujitori, îi puse s'aducă 
•inişte foarfeci mari, cu care-i tăiară părul şi barba 
:ce-l ţintuiau pe jilţ şi astfel putii să se scoale. 
• Pe urmă se îmbrăcă în haine scumpe cu giu-
' vaeruri şi poruncind să-i puie şeaua de aur cu 
i frâne de argint pe calul cel alb, porni întru în
tâmpinarea Regelui. 

' In acest timp, Trenţăroasa auzise şi ea despre 
i tot ce se petrecea în' oraş şi sta plângând la 
' uşa bucătăriei, că nu se poate duce şi ea la bal. 
. Doica cea bătrână, o zări şi cum o zări se şi 
i duse la stăpân să-i aducă aminte de ea. Dar el, 
' cum auzi despre ce eră vorba, se 'ncruntă şi-i 

porunci să tacă, dacă nu vrea să puie pe slugi 
' s'o dea afară din odaie, iar slugile, nemai aş-
I teptând să le zică a doua oară, o şi dădură afară, 
1 râzându-şi de ea. 
I Plângând de ciudă, bătrâna se duse să caute 
• Pe Trenţăroasa, dar n'o mai găsi, căci bucă-

1 tarul o gonise dela uşa bucătăriei. 
I Biata fată alergase la singurul ei tovarăş să-i 
i spuie cât eră de necăjită. Păzitorul gâştelor, 
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cum o auzi, îi zise să se şteargă la ochi, că o să 
meargă ei împreună la oraş, să vadă pe Rege şi 
toate frumuseţile ce se pregăteau, şi ca s'o facă 
să uite cât era de desculţă şi de zdrenţăroasă, 
începu să cânte din fluer o melodie aşa de săl
tăreaţă, încât fata îşi uită ca prin farmec de toate 
şi apucându-i de mână, o porniră jucând spre 
oraş, cu toate gâştile înaintea lor. 

Nu trecu mult şi se întâlniră cu un tânăr, îm
brăcat în haine scumpe, care venea călare spre 
ei şi cum îi ajunse, opri calul şi-i întrebă dacă 
nu ştiu cumva încotro se află palatul unde tră
sese Regele. Ei răspunseră că într'acolo se du
ceau şi ei, iar tânărul auzind acestea, descăleca 
şi luând calul de căpăstru, începu să meargă 
alături de ei. 

Păzitorul de gâşte schimbă fluerul şi începu 
să cânte o melodie dulce şi tărăgănată, iar strei
nul mereu întorcându-se şi uitându-se la Tren-
ţăroasa, se 'ndrăgosti de ea şi o 'ntrebă dacă 
n'ar vrea să-1 ia de bărbat. 

Trenţăroasa începu să rază din toată inima, 
scuturându-şi cârlionţii ei de aur. 

Dar cu cât râdea mai tare, cu atât fluerul 
cânta mai dulce şi cu atât mai tare se 'ndră-
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gostea streinul de ea. La urma urmii, îi zise, 
că dacă n'are încredere în vorbele lui, să vie 
seara la bal, desculţă, aşa cum se află, şi de faţă 
cu Regele şi cu toată 'urnea, o să joace cu ea 
Şi o s'o ia de nevastă. 

Când veni noaptea şi sala cea mare a pala
tului eră plină de lumină şi de cântece, şi domnii 
cei mari dansau cu domniţele pe dinaintea Re
gelui, tocmai când ceasul bătu miezul nopţii, ce 
să vezi ? Trenţăroasa şi cu păzitorul urmaţi de 
toată ceata lor de gâşte, cari gâgâiau de-ţi 
luau auzul, intrară în palat pe porţile cele mari 
Şi se duseră drept în sala balului. 

Domniţele cele frumoase, de-o parte şi de 
alta, începură să şoptească, domnii râdeau, iar 
Regele de pe tronul lui aşezat la capătul sălii, 
ii privea încremenit de mirare. Când deodată, 
chiar de lângă Rege, se sculă iubitul Trenţă-
roasei şi venind la ea, o apucă de mână, o să
rută de trei ori în văzul tuturor şi întorc ându-se 
spre Rege, zise: 

«Tată!», căci streinul eră însuşi fiul Regelui; 
«iată logodnica pe care mi-am ales o. E cea mai 
«drăguţă şi mai blândă din toate fetele ţărei 
«acesteia». 
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Şi înainte de a sfârşi vorba, păzitorul gâşteloi 
punând fluerul la gură, începu să cânte, ca şi 
cum s'ar fi auzit o păsărică ciripind în desişul 
pădurii şi în aceeaşi clipă, zdrenţele Trenţă-; 
roasei se schimbară în haine strălucitoare în; 
cheiate cu nasturi de pietre scumpe, o coroniţa 
de aur se ivi pe părul ei blond, iar ceata de gâşte 
se schimbă într'o ceată de paji bucălaţi, care-i 
duceau trena. Regele se sculă ca s'o recunoască 
drept fiica lui, trâmbiţele sunară în onoarea 
Prinţesei celei noui şi toată lumea, în palat ş1 

pe-afară spunea: «Prinţul a luat de nevastă pf 
«cea mai drăguţă fată din ţara aceasta». 

Păzitorul de gâşte însă, se făcu nevăzut şi ni 
meni vreodată nu-i mai dădu de urmă; iar dom' 
nul cel bătrân, fiindcă jurase că nu-şi va priV' 
nepoata în ochi cât va trăi, fu silit să se îfl' 
toarcă înapoi în palatul lui de lângă mare. 

Aşâ, încât, dacă vă duceţi vreodată pe acolt»; 
lucru care s'ar putea întâmpla într'o zi sau ii1 

alta, îl veţi găsi în jilţul lui de lângă fereastră 
plângând mai amar ca totdeauna, cu privire* 
pierdută peste mare. 

\. 
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": A fost odată ca niciodată un Rege şi o Re-
;^gină, după cum au fost în toate ţările. Regele 
tfaveâ o fată, Ana, şi Regina avea alta, Tinca. Şi 
Ş'cu toate că Ana eră mai frumoasă decât Tinca, 
tfele se iubeau parc'ar fi fost surori adevărate. 

Reginei însă, îi părea rău, că fata Regelui era 
0 mai frumoasă decât a ei şi se gândi să-i facă 
1 ceva ca s'o sluţească. Se duse dar la găinăreasă 
v Ş1 o întrebă ce să facă, iar găinăreasă îi zise să 
i'trimeată pe fată a doua zi desdedimineaţă pe 

^emâncate, la ea. 
° A doua zi, desdedimineaţă Regina zise Anei: 
tf «Du-te drăguţă, până la găinăreasă, în vâlcea şi 
* «cere-i câteva ouă!». Ana se sculă şi plecă, dar 
e* trecând prin bucătărie, găsi o coaje de pâine, 

0 mă şi plecă înainte muşcând dm ea. 
Ajunse la găinăreasă şi-i ceru câteva ouă, după 

c um îi zisese Regina, iar aceasta îi răspunse: 
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«Ridică capacul oalei şi vezi dacă e vreunul 
«înăuntru». Fata ridică capacul şi se uită, dai 
nu se întâmplă nimic. «Du-te acasă şi spunf 
«mămiţichii să ţie uşa dela cămară mai bine în-
cuiată altă dată», zise găinăreasa, şi fata se duse 
şi povesti Reginei ce-i zisese găinăreasa. Ma-
mă-sa vitregă pricepu că fata mâncase ceva în] 
nainte şi a doua zi când o trimise, avu grijă s3 
nu ia ceva în mână, dur pe drum, Domniţa 
văzu nişte oameni culegând mazăre, şi cum eră 
foarte bună la inimă, şezu de vorbă cu ei, şi 
plecând înainte, luă un pumn de mazăre pe 
care-1 mancă până ajunse. 

Cum o văzu, găinăreasa îi zise: «Ridică ca 
pacul şi uită-te!» Şi Ana ridică capacul, dar ni 
se întâmplă nimic. 

Găinăreasa se supără foc şi zise feti: «Spune 
mame-ti, că oala nu fierbe, dacă n'are foc». 

Şi Ana se duse acasă şi spuse mame-si vi 
trege ce zisese găinăreasa. 

A treia zi Regina luă pe fată şi se dased 
amândouă la găinăreasa. De data asta, cutf 
ridică capacul oalii, pac! căzu la pământ capu 
ei cel frumos şi în locul lui crescu un cap pro-' 
stănac de oaie. 
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ii Şi Regina se întoarse acasă mulţumită. 
I Fata ei, Tinca, se întrista însă, rău. Ea luă o 
i cârpă subţire, înfăşură cu ea capul soru-si şi 
J apucând-o de mână, plecară amândouă în lume 
i să-şi caute norocul. 
I Merseră ce merseră până ajunseră la un palat. 
-Tinca bătu în poartă şi se rugă s'o găzduiască o 
â noapte împreună cu surioara ei bolnavă. Intrară 
a mnâuntru şi văzură că palatul eră al unui Rege, 
â care avea doi băieţi: unul era bolnav pe moarte 
;i Şi nimeni nu ştia să spuie ce are. Pasă-mi-te eră 
e fermecat, fiindcă oricine se culcă noaptea cu el 

in odaie, a doua zi nu-1 mai găsiau acolo. Re-
t'gele făgăduise o pungă cu bani oricui s'ar fi în-
ucumetat să stea cu el, iar Tinca, cum auzi de 

acestea, se hotărî să-şi încerce norocul. 
Până la miezul nopţii, totul merse bine. Dar 

cum bătu miezul nopţii, Prinţul cel bolnav se 
sculă din pat, se îmbrăcă şi se furişă în jos, pe 
scară. Tinca se luă după el, deşi el părea că nici 
n ' o vede. 

r Ajunse la grajd, puse şeaua pe cal, chemă 
cainele, şi încalecă, dar când să plece, Tinca se 
aruncă şi ea, uşoară ca o veveriţă, la spatele lui. 
Merseră ei, merseră, prin pădurea verde şi 
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Tinea mergând, tot culegea alune şi-şi umplea ! 

sortul cu ele. ! 

Ajunseră la un munte. Prinţul opri calul şi zise:] 

«Deschide-te munte, deschide-te şi lasă să intre ; 

pe Prinţul tânăr cu calul şi câinele lui», iar Tinca ] 

dela spate, adăugă: «Şi cu Prinţesa la spate!».1 

Numai decât, muntele se deschise şi intrară' 
într'o sală mare, luminată, unde o ceată de zâne; 
frumoase se repeziră la Prinţ şi începură să joace : 

cu el. Tinca, nebăgată în seamă de nimeni, se ! 

ascunse după uşă. Ea văzu pe Prinţ jucând,' 
până căzu mort de osteneală pe un culcuş de 
mătase. Toate zânele se adunară atunci împre- '• 
jurul lui şi începură să-i facă vânt, până se scula 
şi începu iar să joace. Şi juca şi juca, până cântă 
cocoşul. Când începu să cânte cocoşul, Prinţul : 

se repezi şi se aruncă pe cal ca să se întoarcă' 
acasă, iar Tinca sări, ca o veveriţă, la spatele;1 

lui. înainte de răsăritul soarelui, Regele veni ni 
odaia Prinţului şi găsi pe Tinca lângă foc, spăr
gând alune. Când o întrebară, spuse că Prinţu : 

a petrecut o noapte foarte liniştită, dar că ea nu 
mai stă cu el, dacă nu-i vor da altă pungă cu : 

bani. 
I-o făgăduiră dar şi a doua noapte trecu ca 

^ 
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jşi cea dintâiu. La miezul nopţii Prinţul se sculă 
Ş1 se duse călare la balul zânelor, iar Tinca 

imerse la spatele lui, culegând, ca şi întâia dată 
i alune pe drum. De data aceasta insă, nu se mai 
|Uită după Prinţ, fiindcă ştia că n'o să facă alt-
jceva decât să joace până va cădea mort deoste-
ineală; dar se uită la un copil de zână, care se 
şjuca lângă ea cu o nuia şi auzi pe una din zâne 
3zicând: «Trei lovituri cu nuiaua asta ar face pe 
;sora Tinchl mai frumoasă decât era ea când 
,erâ frumoasă». Şi Tinca începu să dea drumul 
3 ia câte o alună, care rostogolindu-se spre copil 
• ti făcea să-şi uite de nuia. Cum o lăsă din mână 
i Tinca o trase spre ea şi o puse în şorţ. La cân-
i tatu! cocoşilor se întoarseră acasă şi cum ajun-
| seră, Tinca se duse drept la soru-sa şi lovind-o 
j de trei ori cu nuiaua, capul cel urât de oaie căzu 
] I1 Ana se făcu mai frumoasă de cum fusese 

înainte. 
Dar a treia noapte, Tinca spuse că nu mai 

stă cu Prinţul, dacă Regele nu i-1 dă ei de bărbat. 
Regele îi făgădui să i-1 dea şi a treia noapte 

s e petrecu întocmai ca celelalte două. Copilul de 
| 2ână însă, de data aceasta se juca cu o păsărică. 
i "inca auzi pe una din zâne, zicând: «Trei în-
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ghiţituri din păsărică asta ar face pe Prinţ să-? 
nătos», şi începu îndată să dea drumul la toate* 
alunele pe cari le avea în şorţ, iar copilul ne-* 
ştiind pe care s'o prindă mai întâiu, îşi uită deP 
păsărică şi o lăsă din mână. Tinca o luă şi or 

băgă în sân. ^ 
La cântatul cocoşilor se 'ntoarseră acasă daiî 

cum ajunse, în loc să se aşeze lângă foc şi sa 
spargă alune, cum făcea de obiceiu, Tinca în
cepu să jumulească păsărică şi s'o frigă. Un 
miros plăcut umplu odaia. «Ah, zise Pr'nţul 
cel bolnav, cum aş vrea să gust d ;n păsărică 
asta !». Şi Tinca îi dădu să guste, iar el se ridică în-
tr'un cot. Mai trecu niţel şi Prinţul strigă: «Ah, 
cum aşi vrea să mai gust odată din păsărică 
asta !». Tinca îi dădu să guste şi Prinţul se ridică 
în sus şi se aşeză pe pat. Mai trecu niţeluş şi 
strigă iar: «Ah! cum aş vrea să mai gust numai 
odată din păsărică asta!». Tinca îi dădu iar să 
guste şi iată ! Prinţul se sculă din pat, bun teafâi 
se îmbrăcă şi se aşeză jos, lângă foc, iar a doua 
it când veni Regele cu ai lui, să vază ce se în-
zâmplase, găsiră pe Tinca şi pe Prinţ, spăr 
gând alune împreună. 

In acest timp, fratele celălalt văzuse pe An* 
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-si se îndrăgostise de faţa ei frumoasă, aşa încât 
prinţul c e l bolnav se însura cu fata cea sănă
toasă, iar Prinţul cel sănătos se însura cu fata 
ePea bolnavă. Şi cu toţii trăiră fericiţi câte zile 
oRiai avură şi or fi trăind până în ziua de azi, 
dacă n'or fi murit. J 
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Era odată un negustor, care se pregătea să 
plece într'o călătorie lungă. înainte de plecare, 
chemă însă pe cele trei fete ale sale şi le zise: 
«Am de gând, când mă voiu întoarce, să vă 
aduc câte un dar. Spuneţi-mi ce v'ar plăcea 
mai mult la fiecare». «Dragă tată», zise cea mai 
mare, eu vreau o salbă de mărgăritare. Nimic 
nu-mi place mai mult ca mărgăritarele». «Foarte 
bine», zise tatăl ş> întrebă pe cea de a doua ce 
ar vrea ca să-i aducă. «Eu, tată dragă, vreau un 
Şal frumos, ţesut din toate culorile». «Dar tu, 
Frumuşico ?» întrebă tatăl pe cea mai mică. «Ce 
ai vrea tu să-ţi aduc ?» «Nu vreau nimic», răs
punse Frumuşica, care nu ţinea decât la tatăl 
ei» pe lume, «adu-mi, dacă vrei, un trandafir 
r°Şu, fiindcă nu e niciunul în grădina noastră». 
Surorile începură să râdă de ea, dar tatăl ei o 
sărută cu drag şi plecă. 
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Trecură câteva luni şi negustorul călătorit 
mult prin ţări depărtate, până se hotărî să se < 
întoarcă acasă. Cumpărase salba de mărgări-^ 
tare şi şalul pentru fetele cele mari, dar nu gă- i 
sise încă niciun trandafir roşu pentru Frumu- i 
sica lui. Nu mai eră decât la depărtare de o zi 1 
de casă, când ajunse dinaintea unei porţi înalte, s 
prin care se vedea o grădină plină de cele mai [ 
frumoase flori şî mai ales de trandafiri roşii. «Să * 
intru să cer un trandafir pentru Frumuşica», îşi i 
zise el şi împinse puţin poarta care se deschise p 
singură. Intră înăuntru, se plimbă prin grădină, ^ 
dar nu întâlni pe nimeni. In fund eră un palat P 
mare, cu toate uşile deschise, prin cari se vedeau t 
perdele bogate şi tablouri, dar nimeni nu venea I 
să vorbească cu el. Grădina eră plină de pomi, < 
de fântâni şi de flori, dar nici un suflet de om f1 

nu se zărea nicăeri. «Să culeg un trandafin) îşi [ 
zise negustorul, «şi pe urmă ce-o fi o fi», şi rupse F 
un trandafir, care i-se păru lui mai frumos. Dar f 
n'apucă bine să-1 rupă, când un glas înfrieo- t3 

şetor se auzi rostind: «Cine îndrăzneşte să-mi P 
rupă trandafirii ?» Şi când se întoarse ce să vază ? * 
O dihanie mare şi urâtă, acoperită cu un păr f 
lung şi lăţos. «Scuzaţi-mă, vă rog», zise negus-
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1 torul, «am vrut să cer voie ca să rup o floare, 
;dar n'am întâlnit pe nimeni. Fata mea, Frumu-
-jşica, m'aşteaptă să-i duc un trandafir roşu, şi 
•fiindcă n'am putut găsi nicăiri...». «Cine-mi 
•irupe florile mele, trebuie să moară», urlă di-
i hania. «Iertaţi-mă, vă rog, zise negustorul, «n'o 
,sâ mai rup altădată». «Ştii ce? Iţi dau voie să 

Pleci, dacă-mi făgădueşti ceva»,.zise Dihania. 
«Vai de mine! Cu dragă inimă», zise bietul ne
gustor, care simţea cum i-se îndoesc genunchii 
sub el de frică. «Până într'o lună să-mi aduci 
aici pe fata ta, Frumuşica, or de nu, să vii să te 
°nior». Bietul negustor făgădui c'o s'o aducă şi 
plecă foarte abătut spre casă. 

Fetele cele mari îi ieşiră alergând înainte: 
«Ne-ai adus darurile ?»întrebau ele. Numai Fru
muşica îl apucă de gât şi nu se mai sătura săru-
tandu-l. «De ce eşti trist, tată dragă ?» îl întrebă 
Ba- Şi negustorul îi povesti tot ce se întâmplase. 
"Sunt trist fiindcă la sfârşitul lunii trebuie să 
Pfec şi să nu vă mai văd niciodată». «Ba nu», răs
punse Frumuşica. «Viaţa ta e mai scumpă decât 
^Uiea. Eu o să mă duc să mă mănânce Dihania 

1 tu o să rămâi aici». 
La 'nceput, negustorul nici nu vrii s'audă s'o 
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lase să plece, dar atâta se văitară şi plânseră ce 
lelalte fete, care ştiau, că dacă o pleca el, n'o să 
mai aibă cine câştiga parale pentru ele, încât la 
urma urmii se 'nvoi şi el. 

In ziua hotărîtă biata Frumuşica îşi luă ră
mas bun, cercând să zâmbească, dar eră foarte 
amărâtă în sufletul ei. Când ajunse la poarta 
Dihaniei, poarta se deschise singură şi florile 
cele frumoase dinăuntru se plecară dinaintea ei, 
ca şi cum ar fi vrut să-i zică: «Bine ai venit !> 
Intră în palat prin uşile mari deschise şi servi
torii se plecară adânc înaintea ei şi o duseră la i 
o masă încărcată cu fructele cele mai rare. Pe 
farfuria ei găsi un trandafir roşu ca sângele, i 
Şezu la masă şi mancă din fructele cele gus-1 
toase, în timp ce o muzică dulce adia prin toat2 
casa. 

După aceea, servitorii o duseră în altă oda* 
şi o îmbrăcară cu hainele cele mai scumpe. Pel î 
urmă o duseră în altă sală şi o aşezară pe un i 
tron. I 

«Doamne!» îşi zise Frumuşica. «Toate astei! ( 
sunt minunate. Dar de ce nu vine Dihania s& 
mă mănânce mai iute ?». Nu isprăvi bine d« i 
gândit, când iată, sosi Dihania. Dar nu-i faci1 c 
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-' nimic, şezu jos lângă ea pe tron, îi spuse vorbe 
$ blânde, apoi se culcă pe covor la picioarele ei 
Nşi-se uită lung la ea, cu ochii lui negri, cari 

I par'că ar fi vrut să zică: «Ce mult te iubesc!». 
lj Când bătu ceasul nouă, plecă şi până a doua zi, 
;e| pe seară, Frumuşica nu-1 mai văzu. 
:aj Zilele ei începură să curgă pline de veselie. 
A Tot palatul plin de tablouri şi de cântece era 
1 al ei, şi parcul era atât de mare, încât în fie-
•i care zi descoperea în el drumuri pe cari nu mai 
H Umblase până atunci. Avea păsări domesticite şi 
aj câini, peştişori şi tot ce ar fi putut visa cineva. 
'ei Şi totuşi, după câtva timp Frumuşica începu 
i să se simtă tristă. «Ce ai tu, Frumuşico?» o în-
>' trebă Dihania cea bună. «Mi-e dor de tata şi de 
2 surori», răspunse ea şi ochii i-se umplură de 

'acrimi. Dihania se întrista şi ea când auzi vor-
£ bele astea, dar zise: «Poţi să te duci acasă, dacă 
^ Uni făgăduieşti să te 'ntorci peste o lună, îndă-
": rSt». «Oh ! Cum să nu !» strigă Frumuşica. «Mi-ar 
I Părea prea rău să nu te mai văd, pe dumneata, 

II care ai fost atât de bun cu mine!». 
^ Şi Frumuşica plecă acasă. Când auziră suro-
fl rde ei de norocul ce dăduse peste ea şi văzură 
•j^ daruri scumpe le adusese, nu mai putură de 
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necaz, şi începură s'o sfătuiască să nu se mai 
întoarcă îndărăt. O rugară atât de mult şi tatăl 
lor se întrista atât de tare când pomenea de 
plecare, încât Frumuşica nu mai avea inimă să 
plece. Şi totuşi nu era fericită. 

Trecu o săptămână peste timpul când tre 
buia să se întoarcă şi într'o noapte visă că biatal 
Dihanie eră bolnavă, pe moarte. întristată peste!c 

măsură, se sculă a doua zi cu noaptea 'n cap,!* 
îşi luă rămas bun dela taică-său şi dela surori) 
şi plecă. Ajunse la palatul Dihaniei, o căută prin 
toate părţile şi negăsind-o nicăieri, se 'ntristă şi 
mai rău, când deodată o zări zăcând, ca moartă 
pe un culcuş, într'un colţ. Alergă drept la ea şi 
apucând-o de gât, îi zise: «Dihanie drăguţă şi 
iubită, te rog, fă-te bine. Uite, eu m'am întors 
acuma şi n'o să mai plec niciodată dela tine», 
«Mă iubeşti tu Frumuşico ?» zise Dihania. «Te 
iubesc», zise Frumuşica. «Şi vrei să fii nevasta 
mea ?» «Da, vreau», zise Frumuşica. 

Nu isprăvi bine vorba, când un tunet nă 
praznic zgudui palatul din temelii. Zidurile se 
cutremurară şi Dihania căzu ca moartă, la pă 
mânt. Pe urmă, deodată se făcu o linişte mare 
şi în mijlocul liniştii se auzi un cântec aşa de 
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trist şi de dulce, încât Frumuşica îşi ascunse 
capul în mâini şi începu să plângă. Dar când 
ridică ochii, ce să vadă ? Dihania pierise şi în 
locul ei sta un Prinţ înalt şi frumos. Frumuşica 
râmase cu gura căscată de mirare. «Nu mă mai 
cunoşti, Frumuşico dragă ?», zise Prinţul. «Nu» 
răspunse Frumuşica. «Eu sunt Dihania cea urâtă 

jCare te iubiâ atât de mult. O zână rea mă fer
mecase să rămân aşa, până când o femeie m'ar 
ij'ubl destul, ca să mă ia de bărbat. Tu te-ai în
voit să mă iei de bărbat şi fermecile s'au risipit. 
Să nu mă iubeşti mai puţin, acum, fiindcă nu 
roai sunt urât». 

Vă puteţi închipui că Frumuşichii nu-i păru 
rău de această schimbare şi puţin după aceea 
făcură nunta. Tatăl ei veni la cununie, dar su
i r i l e nu putură veni, fiindcă erau bolnave de 
^ecaz. După câtva timp îşi găsiră şi ele câte un 
bărbat, iar tatăl lor veni să stea cu Prinţul şi cu 
•Frumuşica. El le juca copiii pe genunchi şi le 

- spunea tot felul de poveşti minunate şi cu toţii 
t râiră fericiţi câte zile mai avură. 
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In zilele vestitului Rege Arthur trăia în An-
sha un mare vrăjitor, anume Merlin. 

Intr'o zi umblând el prin ţară, îmbrăcat în 
Zdrenţe de cerşetor, ajunse dinaintea colibei unui 
3*ugar, unde se opri şi ceru ceva de băut. Plu

garul îl pofti în casă şi nevasta lui, o femee 
pună la inimă, îi puse dinainte o strachină plină 

u lapte dulce şi o bucată de pâine neagră. 
Merlin mancă cu pofta drumeţului obosit, şi 

Upâ ce isprăvi, stând de poveste cu găzduitorii 
Jî1.'. ^ln vorbă 'n vorbă, află că erau foarte ne-
S. J1^ că n'aveau şi ei un copil, ca toată lumea. 
~ a încă femeia începu să plângă şi să-i spuie 
c ă e a s'ar mulţumi să aibă un băieţaş, dacă nu 
j^a* mare, cel puţin cât degetul cel mic al lui 
| ,arpatu-său. Merlin începu să rază auzind acestea 
j ^ în gândul lui, se hotărî să roage pe Regina 
I anelor, să împlinească dorinţa bietei femei. 
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Nu trecu dar mult timp dela venirea vrăji' 
torului şi femeia născu un băieţaş frumos şi ni) 
mai mare decât degetul cel mic al lui bărbatu-săii 
Pe când ea, plină de bucurie, stă în pat şi nt> 
se mai sătura uitându-se la el, Regina Zânelof 
veni pe fereastră, sărută copilul, îi dete numele 
de Prichindel şi chemând pe celelalte zâne, î> 
îmbrăcară asa: 

j 

«In cap o frunză de stejar drept coroniţa! 
Drept cămăşuţă o pânză de păianjen. 
Hăinuţa împletită din puf de păpădie, 
Iar pantalonii din peniţe de privighetoare. 
Ciorapii, coji de mere, 
Legaţi cu jartiere 
Din genele lungi ale maml. 
Pantofi din piele de şoarec 
Cu partea cea moale 'nâuntru!» 

Şi pe urmă se duseră. 
Anii trecură apoi, dar oricât treceau ei, Pri' 

chindel nu mai creştea, ci tot cât degetul c& 
mic al lui taică-său rămânea. Din zi în zi, îns» 
se făcea mai deştept şi mai şiret. 
I Când se juca cu băieţii în sâmburi de cireş1 

şi pierdea, se suia, când nu-1 vedeau ei, * 
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săculeţele lor, şi umplându-şi buzunarele bine, 
S e scoborâ binişor şi juca mai departe. Intr'o 
2 1 însă, unul din ei îl prinse ieşind din sacul lui. 
*A.ha!» îi strigă el, te-am prins, hoţomanule!» 
?J împingându-1 cu cap cu tot înăuntru, scutură 
sacul atât de tare, încât bietul Prichindel nici 
1111 mai putea ţipa de durere. 

Nu trecu mult, şi într'o zi, pe când mamă-sa 
*ăcea o prăjitură şi mesteca făina cu oule într'un 
C a stron, Prichindel, foarte curios să vadă cum 
S e face, se sui pe marginea castronului şi din 
^norocire, piciorul îi alunecă şi căzu înăuntru. 

vlarnă-sa nu-1 băgă de seamă şi mestecând în
ainte cu lingura, îl turnă în oală si-1 puse la 
ioc. 

Bietul Prichindel, cu gura plină de cocă, nu 
Putea ţipa ca să-1 audă, dar când simţi apa fier-
A ' l nte, începu să dea aşa de tare din picioare, 

110 ât mamă-sa crezu că prăjitura e fermecată şi 
. aruncă afară. Un biet spoitor, care trecea, o 
1(hcâ de jos şi punând-o în sac, la spinare, 

P'ecă pe aci 'ncolo. In acest timp, Prichindel 
.euŞi să-şi scoată capul din cocă şi începu să 

!*Pe cât îl ţinea gura, lucru care sperie pe spoi-
°r atât de tare, încât se lipsi de prăjitură şi de 

L 
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tot şi aruncând-o la pământ o luă la sănâ' 
toasa. 

Prăjitura se rupse felii, căzând, şi Prichindel 
plin de cocă până la urechi, se întoarse, cu chiu 
cu vai, acasă. Mamă-sa se sperie grozav când 
îşi văzu odorul într'o astfel de stare şi punân 
du-l într'o ceaşcă de cafea cu lapte, îl spă$ 
bine. După care faptă, îl sărută şi-l culcă fr 
pat. 

Nu mult după această ispravă, într'o zi frU' 
moaşă, mama lui se duse în livadă să mulg^ 
vaca şi-l luă şi pe el cu ea. Fiindcă însă bate* 
vântul cam tare, îl legă cu un fir de arnici, de 

o buruiană. Vaca însă, observă pălărioara & 
frunză de stejar şi cât ai clipi din ochi, o înghiţi 
cu posesorul ei şi cu buruiana de care eră legat' 
Pe când însă ea începu să rumege buruiana 
bietul Prichindel nu mai putea de frica dinţi' 
lor ei celor mari şi strigă cât îl ţinea gura • 
«Mamă! Mamă!». ' 

«Unde eşti mititelule ? Unde eşti ?», zicea & 
«Aici, mămiţico, în gura vacii ălii roşi!». 
«Vai de mine !», strigă ea şi începu să-şi frângă 

mâinile de supărare. Noroc că vaca speriată f 
ea de gălăgia din gâtul ei, căscă gura şi dă^ 
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drumul lui Prichindel. Mamă-sa îl prinse în 
Şorţ, îl băgă în sân şi alergă cu el acasă. 

Nu mult după aceea tată-său îi făcu un bici, 
ca să se ducă cu oile la câmp, dar într'o zi, pi
ciorul îi alunecă şi căzu într'un făgaş. O cioară, 
care tocmai sburâ pe-acolo, îl luă în cioc şi—1 
duse la malul mării tocmai deasupra castelului 
Unui uriaş. Bietul Prichindel stătea ameţit şi nu 
Ştia ce să facă, când deodată, bătrânul Grumbo, 
uriaşul, veni să se plimbe pe terasă şi zărind 
Pe Prichindel, întinse mâna, îl apucă şi-1 în
ghiţi ca pe o pilulă. Nu-1 înghiţi însă bine că 
Ş1 începu să-i pară rău de ce făcuse, fiindcă Pri
chindel sărea şi dădea din picioare aşâ de tare 
Ir* stomacul lui, încât după puţin timp nemai 
Putându-1 suferi, îl aruncă afară, în mare. Acolo 
cum căzu, îl înghiţi un peşte, care fu prins 
chiar în acea zi şi cumpărat de bucătarul Re
gelui Arthur. Când îl tăiară, Prichindel sări jos, 
Plin de bucurie că şi-a recăpătat libertatea. Fu 
dus înaintea Regelui, care făcu atâta haz de el, 
l jicât îi propuse să rămâie la curte, în funcţia 
de bufon. In scurt timp, Prichindel ajunse 
foarte iubit de toţi si nedespărţit de Maies
tatea Sa. 
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Dacă Maiestatea Sa se ducea la vânătoare, 
Prichindel mergea şi el la vânătoare şi dacă 
ploua, Prichindel intră la adăpost în buzunarul 
vestei Maiestăţii Sale unde dormea până trecea 
ploaia. 

Intr'o zi, Regele întrebă pe Prichindel cam 
ce fel de oameni erau părinţii săi şi când afla 
că erau muncitori săraci, cari cu greu îşi câş-
tigau pâinea zilnică, îl duse în visteria regală 
şi-i dădu voie să ia cu el cât bănet va putea 
duce. Bietul mititel nu mai putea de bucurie 
si comandându-si un sac făcut dintr'o băşică 
de săpun, puse înăuntru o gogea-mi-te monedă 
de argint şi luînd-o cu mare greutate la spinare, 
porni spre casă. După ce merse din greu, două 
zile şi două nopţi, făcând dese şi lungi popasuri, 
ajunse în sfârşit acasă, aproape mort de o b c 
seală. Mare fu bucuria părinţilor săi când îl 
văzură că se întoarce teafăr şi cu o aşa comoară. 
Mamă-sa îl duse în casă şi—1 puse într'o coajă 
de nucă lângă foc, dar îi dădu aşâ de mult să 
mănânce (o alună întreagă în trei zile, când de 
obiceiu o nucă îi ajungea patru săptămâni) în
cât îi strică stomacul şi nu se putu întoarce nu-
mai decât la curte. 
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Când se făcu bine, tocmai plouase şi fiind 
noroi mare pe jos, maică-sa îi făcu o umbre
luţă de hârtie şi legându-1 de ea, îl suflă în aer 
spre palatul regal. Mare fu bucuria tuturor 
când îl văzură venind. Dar Prichindel ca să le 
facă cât mai multă plăcere, se apucă de atâtea 
boroboaţe, încât căzu la pat. 

Regina Zânelor, veni atunci într'o caretă 
trasă de sase şoareci sburători si suindu-1 ală-
tun de ea, sburară prin aer până la palatul ei. 
P^pâ ce se făcu bine, mai petrecu câtva timp 
*n ţara zânelor, apoi Regina, porunci să vie o 
adiere de vânt şi aşezându-1 pe ea, îl trimise 
înapoi la Curtea Regelui Arthur. 

Cum se întâmplă însă, că tocmai când sburâ 
Prin faţa bucătăriei regale, bucătarul trecea cu 
castronul cu supa de orez, care-i plăcea Rege-
*ui aşa de mult, şi Prichindel pierzându-şi, nu 
Ştiu cum, cumpătul, pleosc! căzu drept în cas
t a n şi toată supa fierbinte sări în obrazul bu
cătarului. 

înfuriat, bucătarul, care eră un om foarte 
Jau, se duse drept la Rege şi-1 pârî că sărise 
uiadins în castronul cu supă, ca să-şi bată joc 
^e Coroană iar Regele, turbat de mânie, po-
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runcl să fie arestat şi închis pentru crimă de 
înaltă trădare. Bietul Prichindel n'avea pe ni
meni, care să-i ia apărarea, de aceea fu condam
nat la moarte. Când auzi sentinţa îngrozitoare, 
începu să tremure ca varga şi zărind din întâm
plare, chiar alături de el, un morar, care mânca 
floricele, căscând cât toate zilele gura lui mare, 
hop! îşi făcu vânt şi sări drept în gâtlejul lui. 
Frica îi dădu aripi, aşă încât nimeni, nici 
chiar morarul în chestiune, nu observă ce se 
întâmplase. Văzând însă că inculpatul dispă' 
ruse, Curtea se retrase, iar morarul se duse acasă. 

Când auzi Prichindel uruitul morii, înţelese 
că era departe de Curte şi atâta începu să joace 
şi să se dea peste cap de bucurie, încât bietul 
morar căzu la gânduri, crezând că i-a făcut ci
neva fermece. Trimise dar după un doctor-
Cum veni acesta, Prichindel începu şi mai tare 
să joace şi să cânte, aşa încât doctorul se sperie 
si mai şi decât morarul şi trimise în grabă sâ 
cheme alţi cinci doctori şi douăzeci de învăţaţi-

Pe când se căzneau cu toţii să deslege pri
cina acestei boli curioase, morarului îi veni să 
casce şi Prichindel, prinzând ocazia, făcu ţuşti! 
din gura lui drept în mijlocul mesii. 
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Morarul se înfurie peste măsură când văzu 
ce dihanie mică îl chinuise atâta şi apucându-1 
de un picior, îl aruncă pe fereastră. 

Căzu în râu, unde, cât ai clipi din ochi, îl 
Uighiţl un somn mare. 

Nu trecu mult şi un pescar prinse somnul 
Şi-1 vându unui domn bogat, care minunân-
du-se de frumuseţea lui, îl trimise Regelui. 
Acesta porunci numai decât să i-1 gătească. 
Când să-1 taie însă, bucătarul, ce să vezi ? Pri
chindel în carne şi 'n oase, sări din burta lui. 
Cum îl văzu bucătarul, îl înşfacă bine ca să nu-i 
^ai scape de data asta şi alergă cu el la Rege. 
Acesta fiind însă foarte grăbit, şi ocupat cu alte 
t reburi, dădu ordin să fie închis si ţinut sub 
Pază, până la noui ordine. 

Bucătarul de data aceasta îl închise într'o 
cursă de şoareci, unde bietul Prichindel stătu 
0 săptămână întreagă uitându-se jalnic printre 
§ratii. La o săptămână îşi aduse în sfârşit Re-
Şele aminte de el şi trimise să-1 aducă înaintea 
| u i . II iertă că căzuse în" castronul cu supă şi 
^duioşându-se peste măsură de mutra lui jal-
j?.lcâ, îl făcu cavaler al mesei celei rotunde. Şi 
'Undcă costumul lui cam suferise de când cu 
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prăjitura în care căzuse, de când cu supa, cu 
Uriaşul, cu morarul şi cu peştii, Maiestatea Sa 
porunci să i se facă un alt rând de haine si si 
i se dea un cal. 

«Din aripi de fluturi îi era cămăşuţa 
Avea cizme din piele de pui de găină, 
Şi mâna meşteră a unei zâne 
Făcuse croitoria. 
Un ac subţire-i atârna la şold, 
Drept cal avea un şoricel 
Şi cine călărea în sus şi'n jos 
Mai mândru decât el ?» 

Eră un haz să-1 vezi pe Prichindel astfel gă
tit călărind pe şoricel şi Curtea întreagă nu s« 
mai sătura privindu-1. Iar când mergeau cH 
toţii la vânătoare, doamnele cele frumoase ş» 
cavalerii doar că nu leşinau de râs. 

Nenorocirea însă îl pândea din nou, fiindcă 
într'o zi, când treceau prin faţa unei colibe, 
o pisică, care stătuse ascunsă după uşe, făcî> 
ţuşti! şi cât ai clipi din ochi înhaţă cal şi călăreţ 
şi se sul cu ei în vârful unui copac înalt. Acolo, 
pisica vru să mănânce şoarecile, dar Prichindel, 
scoţând sabia vitejeşte, începu să dea în ea d1 
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atâta furie încât pisica speriată, le dădu drumul 
1 'a amândoi. Noroc că unul din curteni prinse 

Pe Prichindel în pălărie şi-1 culcă într'un pat de 
Puf, pe care-1 puse într'o cutioară de fildeş. 

Regina Zânelor, aflând că din nou era bol-
nav, veni şi-1 luă în ţara ei, unde-1 ţinu mai 
^ulţi ani. In acest timp, Regele Arthur şi toată 
burtea lui muriră şi când se întoarse înapoi la 
^urte, Prichindel găsi un Rege nou şi lume nouă. 
^ e îngrămădiră cu toţii împrejurul lui ca să-1 
vază şi-1 duseră înaintea Regelui, care-1 întrebă 
ClI*e e şi de unde vine. Prichindel răspunse: 

«Sunt Prichindel 
Şi viu dela zâne. 
Pe timpul Regelui Arthur 
Aici eram acas* la mine. 
El mă iubea 
Şi mă respecta 
Şi m'a înobilat 
După cum am meritat». 

Şi se ploconi aşa de caraghios, încât toată 
'urnea se prăpădi de râs, iar Regele fu aşa de 
Mulţumit încât porunci să i se facă un scaun 
r t l Ic, ca să poată sta '"os pe masa lui —şi un palat 

L 
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mic de aur, cu o uşuliţă cât un năpârstoc, şi pe 
deasupra îi dărui şi o trăsurică trasă de şase şoricei 

Reginei însă, i se făcu necaz, văzând câte da' 
ruri primise Princhidel şi hotărând să-1 piarzâ 
se duse drept la Rege şi-1 pârî că a fost obraz' 
nic cu ea. 

Regele se înfurie şi trimise să-1 aducă înaintea 
lui, dar Prichindel, care ştia ce e furia Regilor» 
se ascunse binişor într'o coajă de melc, unde 
stătu mult timp, abia suflând. Intr'un târziUi 
aproape mort de foame, îşi scoase niţel capuj 
afară şi văzând nu departe un fluture mare ş> 
frumos, se apropie în vârful picioarelor şi se 
sui pe el. Cum îl simţi acesta se înălţă drept îi1 

văzduh. Sbură din floare în floare, din câmp 
în câmp şi la urmă se întoarse iar la Curtd 
unde toată lumea văzând pe Prichindel, alerga 
după el să-1 prindă. Bietul Prichindel însă, sfâf* 
şit de foame şi de oboseală, alunecă după spa' 
tele lui şi căzu într'un borcan cu apă, unde 
aproape se 'nnecă. 

Când îl văzu Regina, se 'ngălbenl de furie 
şi porunci să i se taie capul. Regele insă, zise 
să fie pus la închisoare, şi din nou fu închi8 

într'o cursă de şoareci. 

J 
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Acolo stătu până când, o pisică, observând 
ca se mişcă ceva înăuntru, începu să dea cu la
bele în ea până rupse o gratie şi Prichindel ieşi 
tfară viu nevătămat şi se duse drept la Rege 
^e-i dete în genunchi. 

Regele îl iertă pentru data aceasta, dar bie-
t u l Prichindel nu mai avu parte să se bucure 
^ultă vreme de onoruri, fiindcă într'o zi fu 
<jtacat de un păianjen uriaş, care-1 ucise cu su
darea lui înveninată, cu toate că scoase sabia 
51 se apără vitejeşte. 

, Regele şi Curtea întreagă fu nemângâiată de 
P^rderea favoritului. Luară doliu cu toţii şi pe 
Mormântul lui puseră o piatră de marmură albă 
C u această inscripţie: 

«Aicea zace Prichindel 
Ucis mişeleşte de un păianjen. 
La Curtea Regelui Arthur 
Făcea tot felul de isprăvi 
Săltând pe şoricelul său. 
Acum a murit, val! vai! 
Să-1 plângem cu toţii, vai! vai! 
Prichindel a murit». 



FLUERUL FERMECAT 
Eră odată ca niciodată un orăşel mic şi tăcut, 

care într'o bună dimineaţă se trezi plin de gă-
lăgie. 

In toate părţile se auzea chiţăind, ronţăind, 
^°Pâind şi bâjbâind, aşa încât bieţii oameni, 
l u a nu se mai puteau auzi unii pe alţii, iar 

Şaptea nu mai puteau da ochii 'n gene. 
(. Şi cine credeţi că făcea toată gălăgia asta ? 
Şoarecii. 

, "ot oraşul era plin de ei şi unde nu te aştep-
ai> acolo dai peste vreunul. Mama trebuia să 
ea de veghe lângă leagănul copilaşului de frică 

^ nu vie un şobolan mare să se plimbe pe el. 
NU eră în sfârşit hambar, patul, cămară sau bu-
e t Pe care să nu-1 găurească, nu erâ roată de 
aşcaval pe care să n'o scobească, nu erâ zahar-
l $ pe care să n'o golească. Până şi în butoiul 

11 bere găseau mijloc să-şi bage coada printr'o 
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găurică pe care o făceau deasupra şi când o 
scoteau, toţi prietenii şi toate rubedeniile, se 'n* 
ghesuiau care mai de cares'o sugă, aşâ de mult 
le plăcea. 

Dar pisicile ce făceau ? O să mă întrebaţi-
Pisicile toată ziua pândeau, mâncau, gâtuiau 
fără să le poată veni de hac, căci neamul şori-
cesc eră fără sfârşit. 

Zeci şi sute se prindeau în curse şi piereau 
de otravă, alte zeci şi alte sute se iveau în locu' 
lor. 

Primarul şi Consilierii oraşului toată ziua se , 
sfătuiau şi nu mai ştiau ce să facă. 

Intr'o după masă, cum steteau ei adunaţi în 

sala cea mare a primăriei, iată că intră paracli' 
serul dela biserică strigând: 

«A venit un om şi vrea să intre la dumnea' 
voastră. Să-1 las?» — «Lasă-1», răspunse prima' 
rul si nu sfârşi bine de vorbit, când un ort1 

înalt si slab îmbrăcat în toate culorile curcu' 
beului, intră în sală. 

«Ce-mi daţi să vă scap de toţi şoarecii şi şO' 
bolanii din oraş ?», îi întrebă el deadreptul ui' 
tându-se drept în ochii lor, cu nişte ochi car' 
luciau ca doi cărbuni aprinşi — La această îfl' 
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trebare era greu de răspuns căci primarul şi 
consilierii oraşului, de şoareci doreau nu do
reau să scape, dar de calici erau calici foc. — 
începură dar să se tocmească şi după multă 
ciorovăială căzură la 'nvoială să-i dea cinci gal
beni. (Cinci galbeni pe vremea aceea era o mare 
avere). Mulţumit de învoială, streinul ieşi din 
sală şi ducând un fluer la gură începu să şuere 
Un cântec ascuţit, care par'că sfredeli urechile 
celor ce-1 auziră şi cum începu să răsune cân
tecul pe străzi şi prin case ce să vezi ? Din toate 
găurile începură să iasă şoarecii şi şobolanii, 
niic şi mare, tânăr şi bătrân, înghesuindu-se 
care mai de care să ajungă mai aproape de cân
tăreţ şi să se ţie după el. Cântăreţul însă mergea 
Knistit înainte, ca si cum nici nu i-ar fi văzut, 
uoar din când în când se oprea 'n loc ca să aş
tepte şi pe cei mititei, cari veneau anevoie în 
urma tuturor. Asâ merseră cu toţii urcând la , * * 
Qeal, dealungul străzii de Argint, pe urmă în
cepură să scoboare spre malul mării, pe strada 
de Aur şi cum mergeau încet şi grav, toată lu-
Uiea ieşiâ la porţi şi la ferestre şi binecuvânta 
Pe strein, dar nimeni nu se putea apropia de el 
aŞa de mare erâ mulţimea şoarecilor împrejur. 
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Ajunseră în sfârşit la'malul mării; acolo, cân
tând tot înainte, streinul sări într'o barcă şi în
cepu să vâslească spre apa adâncă, iar toţi şoa
recii, ca orbiţi se aruncară unul după altul în 
apă, cu ochii ţintă la el, plescăind, băltâcăind şi 
dând din coadă de plăcere. Mai departe şi mai 
departe se ducea barca spre adânc cu cântăreţul 
în ea, până când nu mai rămase nici un şoarece 
care să nu se fi scufundat şi să nu se fi înomolit 
în fundul mocirlos al apei. 

Când nu se mai văzu nici unul deasupra, cân
tăreţul întoarse barca şi veni singur la ţărm. 

Ce bucurie eră în acest timp pe toţi locuitorii 
oraşului! Nu se mai saturau să strige: Ura! şi 
să-şi arunce pălăriile în aer, iar clopotele bise
ricilor sunau în toate părţile. Când însă cântă
reţul se apropie şi vru să-şi ceară plata, cu toţii 
începură să dea din cap şi să strâmbe din nas, 
că cine n'ar fi ştiut să facă ce a făcut el ? că cinci 
galbeni era prea mult şi de unde eră să-i scoată 
ei ? că lada de bani a primăriei eră goală şi multe 
altele de acestea. Mult timp se codi şi se văi
cări primarul, până în sfârşit zise: «Ascultă 
băiete, ce-ai făcut tu aşi fi putut face şi eu dacă 
mi-ar fi dat în gând. Aşa încât, mulţumeşte-te 
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cu doi galbeni şi jumătate şi pleacă cu Dum
nezeu». 

«Cu cinci galbeni ne-am învoit, cinci gal
beni să-mi daţi!», răspunse streinul. «Şi dacă 
aş fi în locul Domniilor Voastre nu m'aş mai 
codi, fiindcă eu ştiu să cânt multe cântece si 
s ar putea să vă pară rău mai pe urmă». «Ce ? 
Ne mai şi ameninţi, secătură ?», strigă Primarul 
Şi făcu cu ochiul spre ceilalţi. «Dacă nu eşti 
Mulţumit treaba dumitale», şi întorcându-i spa
tele plecă pe aci 'ncolo. 

Streinul nu răspunse nimic şi numai zâmbi, 
Un zâmbet ciudat, apoi punând fluerul la gură 
începu să cânte o melodie veselă şi săltăreaţă 
Şi ce să vezi ? Din şcoli şi din odăile de joc, din 
curţi şi de pe strade, din ateliere şi din braţele 
damelor, copii mari şi mici începură să alerge 
după strein, strigând, cântând, dănţuind şi în-
tinzându-i braţele. Astfel trecu ceata cea veselă 
din ce în ce mai mare, din ce în ce mai deasă, 
'a deal, pe strada de argint; se scoborî la vale 
Pe strada de Aur şi ajungând la malul mării se 
Pierdu în desişul pădurii de stejari, ce-şi în-
^ndeâ nu departe, livada ei răcoroasă. Când ici, 
când colo se mai zărea printre pomi câte-un 
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petec din haina pestriţă a cântăreţului şi tot 
mai departe şi mai rar răsună râsul vreunui 
copil. 

La început, cei mari râdeau şi-şi băteau joc 
de cântăreţ. După plecarea copiilor, mult timp 
statură pela porţi şi-i aşteptară să se întoarcă. 
Râsul par'că îngheţase pe buzele lor, căci nici
odată nimeni nu mai dete ochi cu haina pestriţă 
a streinului şi dintre tufanii pădurei bătrâne, 
cât trăiră nu se mai ivi ceata veselă a copiilor. 



C I R E Ş I C A D I N Z E N O R 

Bătrânul Honey trăia cu soţia şi cu familia 
'ui într'un bordeiu de pe coasta râpoasă dela 
TVereen, în Zenor. Bătrâna pereche avea o ju
mătate de duzină de copii, toţi crescuţi acolo; 
0 duceau şi ei cum puteau din produsul câtorva 
fălci de pământ, aşâ de sterp, încât n'ar fi putut 
"răni din belşug nici un berbec. împrejurul bor
deiului lor nu vedeai decât grămezi de găoace 
^e scoici, aşa încât trecătorul ar fi putut crede, 
c& nu se hrăneau decât cu scoici şi cu bureţi. 
C-u toate astea lucrul nu stetea tocmai aşa, fiind-
c& foarte adesea bătrâna Honey punea pe masă, 
c°piilor, cartofi şi chiar peşte. Dumineca, din 
^ând în când, aveau carne de porc şi supă, iar 
J a Paşte şi la Crăciun totdeauna aveau pâine 
a'bă. In toată parochia nu era altă familie mai 
a v ută şi mai darnică decât a bătrânului Honey. 

Pe noi însă nu ne interesează decât Cireşica, 
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fata cea mai mică. Cireşi ca era sprintenă ca o 
căprioară şi nu-i ardea decât de pozne şi de 
drăcovenii. De câte ori venea băiatul moraru
lui în cătun şi-şi priponea calul de vreo tufă 
de cătini în marginea satului, ca s'o poată porni 
pe uliţă strigând şi întrebând dacă n'are cineva 
grâu de dus la moară, Cireşica se arunca pe el 
şi o pornea peste râpi. Iar când băiatul mora
rului se luă după ea şi vedea că nu mai poate 
merge călare pe muchea prăpăstioasă a coastei, 
descăleca şi o luă la goană pe prund, unde n'ar 
mai fi putut-o prinde nici cel mai ager ogar, 
dar încă băiatul morarului. 

Puţin după ce împlini cincisprezece ani, Ci
reşica începu să se simtă foarte nemulţunitâ, 
fiindcă în fiecare an mamă-sa îi făgăduia o ro
chie nouă, ca să se poată duce şi ea la târg gă
tită ca celelalte fete şi în fiecare an banii lip
seau, iar Cireşica neavând o rochie cumsecade 
să puie pe ea, nu se putea duce nici la târg, nici 
la biserică, nici la horă. împlini şaisprezece ani-
Una din tovarăşele ei îşi făcu o rochie nouă îm
podobită cu panglici şi cu cordele şi ducându-se 
până la un sat învecinat să asculte predica, î> 
povesti că se întorsese acasă întovărăşită de ° 
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droaie de drăguţi. Toate astea scoaseră din 
minţi pe uşurică Cireşică şi o făcură să spuie 
mame-sl că ea se duce la câmp să se bage la 
stăpân, ca să-şi poată cumpără haine ca lumea. 
Mamă-sa se 'nvol, dar ar fi vrut s'o ştie undeva 
mai pe-aproape, ca s'o poată vedea şi ea Dumi
neca. Dar Cireşică strigă: «Nu, nu, nu vreau să 
mă bag unde-şi mănâncă vaca funia» şi unde 
se 'ndoapă oamenii cu peşte şi cu cartofi, iar 
Dumineca fac câte-o plăcintă de raci, ca să mai 
schimbe». 

Intr'o dimineaţă frumoasă de vară, Ciresica 
îşi strânse dar câteva zdrenţe într'o legăturică 
Şi se pregăti de plecare. Făgădui lui taică-său 
c'o să se bage cât s'o putea mai aproape şi 
c'o să se întoarcă cât s'o putea mai curând. Bă
trânul crezu că i-a făcut cineva fermece şi o 
lăsă să plece, dându-i numai în grijă să se fe
rească de piraţi şi de marinari, ca nu cumva s'o 
fure vreunul. 

Cireşică apucă drumul spre Ludvgan şi Gul-
val. Merse ce merse şi când nu mai văzu co-
perişurile satului, curajul o părăsi. Fu cât p'aci 
să se întoarcă îndărăt, dar se ţinu bine şi merse 
înainte. Merse, merse, până într'un târziu a-
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jungând la o răscruce pe locul ce se chema 
«Movilele Doamnei» şezîi jos pe o piatră şi 
începu să plângă. 

N'ar fi putut spune cât plânsese aşa, dar 
când ridică capul şi începu să se şteargă la ochi, 
văzu un domn venind spre ea. Par'că ieşise din 
pământ căci cu câteva minute mai nainte, nu 
fusese ţipenie de om de jur împrejur. 

Domnul se apropie de ea, îi spuse: «bună di
mineaţa» şi o întrebă ce caută pe-acolo. 

Cireşica îi povesti c'a pleact să-şi caute stă
pân. 

«Tii! Ce noroc pe mine!», zise Domnul. «Se 
vede că am călcat azi dimineaţă cu piciorul 
drept», şi-i povesti că şi el picase dis de dimi
neaţă ca să tocmească o fată pentru casă. Erâ 
văduv şi n'aveâ decât un băieţel. Cireşica erâ 
tocmai fată cum îi trebuia lui. Cu toate că ro
chia îi erâ aşa de peticită încât nu se mai cu
noştea cum fusese la 'nceput, erâ frumoasă şi 
fragedă ca un trandafir şi toată apa mărilor 
n'ar fi putut-o face mai curată decât erâ. 

Biata fată, fără să 'nţeleagă multe din ce-i 
spunea el, zicea: «Da domnule», la toate, cum 
o învăţase maică-sa să răspundă Preotului, şi la 
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urma urmii, se 'nvol să se bage la el şi plecară 
împreună. Pe drum, Domnul, îi povesti tot fe
lul de lucruri minunate, aşa încât Cireşica nici 
nu simţi cum trece timpul, şi nu băgă de seamă 
cât de departe o ducea. 

Ajunseră pe nişte poteci, aşa de umbrite, în
cât razele soarelui abia mai pătrundeau printre 
frunzele pomilor, şi cât de departe te-ai fi ui
tat, n'ai fi putut vedea decât flori şi iarbă verde. 
Răsurile si iasomia îmbălsămau aerul si mere 

> * 
roşii atârnau din pomi, deasupra potecii. 

Ajunseră la un pârâiaş, care tăia poteca şi 
cum Cireşica nu vedea pe unde să treacă, aşa 
de deasă era umbra, Domnul o apucă pe după 
mijloc şi o trecu dincolo pe sus, ca să nu cumva 
să-şi ude picioruşele. 

In acest timp poteca se strâmtă şi se 'ntunecâ 
din ce în ce. Par'că începuseră să scoboare la 
vale. Cireşica apucă pe domn de mână, par'că 
l'ar fi cunoscut de când lumea şi peste puţin 
ajunseră la o poartă. Domnul o deschise şi zise: 
«Intră, Cireşico dragă, am ajuns acasă la noi». 

Şi Cireşica abia putu să-şi crează ochilor. In 
vieaţa ei nu mai văzuse un loc aşa de frumos. 
Flori de toate felurile creşteau de jur împrejur, 
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poame de toate felurile atârnau deasupra capu
lui şi păsări ca acolo nu mai auzise ea. Cireşica 
îşi aduse aminte că bunica îi povestea uneori 
de locuri fermecate. Nu cumva o fi fost şi gră
dina asta fermecată ? Nu, nu, Domnul eră mare 
şi gros cât Preotul din sat şi un băieţaş în carne 
şi 'n oase venea alergând pe potecă. «Tată! 
tată!», striga el. 

După înălţime să fi tot avut doi, trei ani, dar 
în ochii lui eră ceva care te pătrundea ca un 
sfredel şi te silea să laşi ochii în jos. 

N'avîî răgaz Cireşica să-i spuie o vorbă, când 
o babă bătrână, uscată şi slută ieşi din casă şi 
apucându-1 de o mână, îl trase bombănind 
înnăuntru. In pragul uşii însă, se opri, şi în-
torcându-se spre fată, pironi asupra ei o pri
vire, care o pătrunse ca un vârf de cuţit, în 
inimă. 

Domnul băgă de seamă că Cireşica se cam 
speriase şi căută s'o liniştească, spunându-i câ 
bătrâna era bunica fostei lui soţii şi că avea să 
plece în curând. 

După ce se satură de privit la grădină, Ci' 
resica intră cu Domnul în casă. înăuntru er& 
şi 'mai frumos decât afară. Odăile erau pline 
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de flori şi cu toate că era seară, soarele stră
lucea peste tot. 

Mătuşa Prudenţa, aşa o chema pe babă, în
tinse masa cu tot felul de bunătăţi şi Cireşica 
Niâncă cât îi ceru inima. Pe urmă o duseră să 
s e culce cu copilul, într'o odaie sus, deasupra 
casii. 

Mătuşa Prudenţa îi dete în grijă, să nu cumva 
â̂ stea de vorbă noaptea cu copilul şi să ţie ochii 

Ochişi, chiar dacă nu i-ar fi somn, fiindcă s'ar 
Putea întâmpla, să vază lucruri, pe cari să-i 
Pară rău că le-a văzut. Ii mai dete în grije să se 
Scoale a doua zi desdedimineaţă, să spele copi
e i şi să-1 ungă pela ochi cu o unsoare, pe care 
^ s'o găsească pusă bine într'o cutie de sticlă, 
l r i crăpătura unei stânci. Pe urmă să cheme vaca 
s o mulgă şi să dea copilului o strachină de 
kpte proaspăt. 

Toată noaptea Cireşica nu putu dormi de cu-
riozitate. De mai multe ori nu se putu ţine să 
nU întrebe pe copil, dar el nu-i răspundea de-
cât atât: «Te spui la mătuşa Prudenţa!». 

A doua zi cum se lumină de ziuă, Cireşica 
s^rl din pat, se duse cu băieţaşul de-1 spălă la 
u n izvor, care ţâşnea limpede ca lacrima din-
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tr'o stâncă acoperită cu ederă şi cu muşchi, îl 
unse pela ochi cu unsoarea pe care o găsi în 
stâncă, şi aducându-şi aminte de vacă, începu 
s'o strige întocmai cum făcea la ea acasă. Şi 
ce să vezi ? O vacă mare îşi făcu loc printre 
pomi şi veni pe mal lângă ea. Cum îi puse mâi
nile pe uger ţâşniră două fântâni de lapte, cari 
umplură cât ai clipi din ochi ciubărul. Cireşica 
dete o strachină plină copilului, apoi se întoarse 
în casă ca să vază ce mai avea de făcut. 

Baba Prudenţa dădu Cireşichi de mâncare ş» 
o învăţă să-i ajute la bucătărie: să bată untul 
în putineiu, să puie laptele la prins, să frece 
oalele şi lingurile cu nisip şi cu cenuşe. Daţ 
îi spuse să nu cumva să intre prin casă ş' 
să încerce uşile încuiate, că o să fie rău 
de ea. 

A doua zi, după ce Cireşica îşi isprăvi treaba, 
stăpânul o chemă în grădină să-i ajute la ev 
leşul merelor şi perelor şi la plivitul cepei Ş' 
prazului. 

Ce bine-i parii Cireşichi că scapă de ochii ba
bei ! Cotoroanţa sta pe un scaun şi cu un och' 
se uita la ciorap, iar cu cellalt la biata fată-
Când şi când mormăia: «Ştiam eu că Robin ° 
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să aducă vreo -nebună dela oraş. Mai bine o 
lăsa acolo unde era!». 

După ce mai trecură câteva zile, mătuşii Pru
denţa îi veni gust s?o ducă pe Cireşica prin păr
ţile casei pe cari nu le văzuse până atunci. Tre
cură printr'un gang lung şi îngust. Prin întu
neric, Cireşica trebui să-şi scoată ghetele; pe 
Urmă intrară amândouă într'o odaie, a cărei 
Pardoseală era de sticlă şi de jur împrejur, pe 
Poliţe, pe jos şi prin toate colţurile stăteau oa
meni, mari şi mici, împietriţi. Unii erau în
tregi, alţii însă erau fără cap, mulţi fără mâini 
»l fără picioare. Cireşica se sperie aşa de rău, 
,rjcât vru să fugă şi spuse babei că n'ar mai pune 
Piciorul acolo, sa-i dea tot aurul din lume. Au-
Sise ea de strigoii cari mănâncă oameni şi ştia 
e a că toate astea nu erau decât vrăjitorii. 

Baba rânji, şi împingând-o înăuntru, o puse 
S a frece capacul unei lăzi, să-1 frece până şi-o 
Putea oglindi faţa în el. Vrând, nevrând, biata 
Cireşica începu să frece iar cotoroanţa de babă, 
t o t împletind la ciorap lângă ea îi zicea mereu : 
freacă, freacă bine! Aşa te învaţă!» Cireşica 
U"ecâ cât putea, dar baba tot nu era mulţumită, 
atunci ea, opintindu-se odată, apăsă aşa de tare 
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pe colţul lăzii, încât aproape o răsturnă. Şi ce 
să vezi ? Un gemăt de durere ieşi din ea, un 
gemăt aşa de adânc, încât Cireşichii i se păru 
că toţi oamenii împietriţi din odaie înviaseră şi 
se repeziau la ea s'o strângă de gât. De frică, 
leşină. 

Stăpânul însă, auzi zgomotul, se repezi în 
odaie şi văzând cele întâmplate se înfurie pe 
babă şi o goni. Pe urmă luă pe Cireşica în 
braţe, o duse la bucătărie şi stropind-o cu apă 
neîncepută, o deşteptă. 

După aceea, Cireşica nu-şi mai aducea bine 
aminte ce se întâmplase cu ea, dar ştia că în 
partea cealaltă a casei era ceva înfricoşător. A-
cuma era ea stăpână peste toate şi stăpânul ei 
era aşa de bun şi de iubitor încât un an întreg 
trecu ca o zi de vară. Uneori, el pleca pentru 
mai multe săptămâni de-acasă şi când se în-; 
torcea se încuia în odaia cu strigoii şi Cireşichi' 
i se părea că-1 aude vorbind acolo cu cineva-
Cireşica avea acum tot ce poate dori o inim& 
omenească. Dar nu eră fericită. Ar fi vrut s8 
ştie ce fel de oameni erau cei cu cari trăia, a* 
fi vrut să ştie de ce ochii copilului strălucea11 

aşa după ce-i ungea cu unsoarea din cutia de 
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sub stâncă şi ce vedea el atunci ? Intr'o dimi
neaţă, după ce-1 spălă bine şi-1 unse pela ochi 
ca de obiceiu, după ce mulse vaca şi-i dete să 
bea lapte, îl trimise prin grădină să-i culeagă 
nişte flori, apoi, repede, pândind să n'o vază 
cineva, muie degetul în unsoare şi-şi dete şi ei 
pela ochi. Dumnezeule! Ce usturime! Alergă 
numai decât la pârâu să-şi spele ochii care-i ar
deau în cap, când colo, ce să vază ? Pe fundul 
apei zeci şi sute de domni şi cucoane mititele 
se jucau între ei şi Ia mijloc cine credeţi că era ? 
chiar stăpânul ei, mititel ca şi toţi ceilalţi se 
JUcâ şi se zbenguia cu toţi la un loc. Toate lu
crurile par'că erau schimbate împrejurul ei. Oa
meni mici erau în toate părţile, se ascundeau 
în florile cari străluceau de rouă, se dau în lea
găn pe frunzele pomilor, alergau şi se furişau 
Prin iarba înaltă. Toată ziua stăpânul nu ieşi 
deasupra apei, iar seara veni acasă înalt şi fru
mos cum îl cunoscuse ea. Se duse în odaia fer
mecată şi în curând, Cireşica auzi ieşind de-a-
colo o muzică minunată. 

Dimineaţa se sculă, se îmbrăcă în haine de 
vânătoare şi plecă. Seara se întoarse şi se în
cuie iar în odaia fermecată. Astfel trecu zi după 
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zi până când Cireşica nu mai putu îndura. Se 
duse de se uită pe gaura cheii înăuntru şi ce să 
vază ? Stăpânul cânta acolo împreună cu o su
medenie de cucoane, care mai de care mai dră
guţe. Una, mai ales, îmbrăcată ca o regină cântă 
la pian pe lada frecată de ea şi Cireşica crezu 
că-şi pierde minţile de gelozie, când văzu că 
stăpânul ei o apucă de mijloc şi o sărută. A 
doua zi, stăpânul rămase acasă ca să culeagă 
nişte mere şi chemând pe Cireşica să-i ajute, 
când se 'ntinse s'o sărute, ea îi trase o palmă 
şi-i strigă să se ducă să-şi sărute cucoanele ale 
mici cu cari se juca sub apă, dar nu pe ea. Ast
fel încât, stăpânul pricepu că Cireşica nu as
cultase. Mâhnit până în fundul sufletului, îi 
spuse că el nu mai poate s'o ţie în casa lui şi că 
îi dă drumul să se întoarcă în dărăt, la părinţii ei-

O chemă în casă, îi dărui tot felul de haine, 
care de care mai scumpe, i le legă într'o legă
tură şi apucând-o de mână, luă în mâna cea
laltă un felinar şi o porniră aşa în puterea nopţii» 
suind mereu la deal, prin râpi şi prin izvoare şi 
abia când se lumina de ziuă ajunseră la loc 
deschis. Acolo stăpânul se opri, o sărută, îi 
spuse c'a fost pedepsită fiindcă nu ascultase, 
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dar că dacă s'o purtă bine de aici încolo, o să 
v ie din când în când pela «Movilele Doamnei» 
s 'o mai întâlnească şi se făcu nevăzut. Când ră
sări soarele, găsi pe Cireşica plângând pe un 
bolovan, la marginea unei băltoace pustii. De 
Jur împrejur, până departe, nu se vedea ţipenie 
de om. Biata fată plânse toate lacrimile din ea 
Şi văzând că toate sunt acum în zadar, se ho
tărî să se întoarcă acasă. 

Părinţii o crezuseră moartă, si când o văzură, 
S e speriară de ea ca de o stafie. Le povesti ce 
Păţise, dar nimeni n'o crezu. 

Şi de-atunci încolo toţi spun că, Cireşica n'a 
^ai fost niciodată sănătoasă la cap. In nopţile 
^ u lună totdeauna, până la moarte, se ducea 
' a «Movilele Doamnei») să-şi caute stăpânul. 
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Crai Rowland şi cei doi fraţi ai lui mai mici, 

se jucau într'o zi cu mingea, iar surioara lor, 
Elena, stâ în mijlocul lor şi se uita la joc. Deo
dată, unul din băieţi izbi mingea aşa de tare, 
Jncat o asvârli drept peste biserică. Elena alergă 
s>o caute, dar timpul trecu şi nu se mai întoarse. 
0 aşteptară fraţii cât o aşteptară, pe urmă vă
zând că nu mai vine începură s'o caute, în sus, 
lft jos, la deal, la vale, dar de Elena nici po
meneală. 

Dacă văzură şi văzură că nu mai vine, se du
seră la vrăjitorul Merlin şi-i povestiră toată în
tâmplarea, rugându-1 să le spuie dacă nu ştie 
cUmva unde se află surioara lor. 

«După cât mă bat gândurile pe mine», zise 
vfăjitorul, «pe bălăioara Elena trebuie s'o fi fu-
r^t zânele, fiindcă a umblat împrejurul bise-
ricii împotriva soarelui. Acum ea trebuie să 
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fie în Turnul Negru, la împăratul din ţara zâ
nelor şi acel care ar vrea s'o scoată de acolo, 
ar trebui să fie un mare viteaz». 

«Dacă stă în puterile omeneşti s'o aduc îndă
răt», zise fratele mai mare, «o s'o aduc sau o să 
pier pe-acolo». 

«In puterile omeneşti stă», zise vrăjitorul, 
«dar vai de cel care s'ar încumetă s'o răpească 
fără să ştie dinainte cum trebuie să se poarte 
pe-acolo». 

Fratele mai mare al Elenei nu eră om care 
să şovăiască în faţa primejdiei, de aceea el se 
rugă de vrăjitor să-i spuie ce trebuie şi ce nu 
trebuie să facă când va pleca în căutarea ei, 
şi după ce ascultă ce-i spuse, mai repetă odată 
toate în gând, ca o lecţie şi o porni spre Ţara 
Zânelor. 

Dar în zadar îl aşteptară ceilalţi să se mai în
toarcă, căci timpul trecu şi nici o veste nu mai 
veni dela el. Atunci fratele mijlociu, sătul de 
atâta aşteptare,se duse şi el la Vrăjitor şi făcîi 
întocmai cum făcuse fratele cel mare. Vrăji
torul îi spuse şi lui aceleaşi vorbe şi-1 lăsă şi pe 
el să plece în Ţara Zânelor. 

Dar în zadar îl aşteptară timp îndelungat 
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mama şi fratele, căci nici el nu se mai în
toarse. 

După ce aşteptară ei mult şi bine, Craiului 
Rowland, fratele mai mic al Elenei îi abătu si 
lui să plece, de aceea se duse la mama lui, Re
gina cea bună, îi dete în genunchi şi o rugă să-1 
lase şi pe el să se ducă în căutarea fraţilor şi 
surioarei lui. Ba c'o fi aşă, ba c'o fi pe dincolo, 
Ia început ea nu vrea, fiindcă Crai Rowland eră 
cel mai mic şi cel mai iubit dintre copiii ei şi 
dacă ar fi pierit el, nici ea n'ar mai fi putut-o 
duce mult; dar el se rugă aşă de tare, încât la 
sfârşit se învoi şi ea. II încinse dar cu paloşul 
fermecat al lui taică-său, care nu loviâ nicio
dată alături şi încingându-1, Regina tot spunea 
un descântec, ca să-i dea Dumnezeu izbândă. 
Şi aşa, Crai Rowland îşi luă rămas bun dela 
mama lui, Regina cea bună şi se duse la peş
tera Vrăjitorului. 

«Moşule», zise el, «numai odată mai spune-mi 
şi mie ce trebuie să fac ca să aduc îndărăt acasă 
pe fraţii şi pe surioara mea» 

«Ei fiule», zise Vrăjitorul, «lucrurile ce tre
buie să le faci ţi-or părea ţie uşoare, dar ascultă-
mă pe mine, sunt tare grele. Mai întâiu şi în-
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întâiu, cum ai pune piciorul în Ţara Zânelor, 
înainte de a da cu ochii de soră-ta, ori cu cine-i 
stă de vorbă să nu-1 laşi viu. Harşti! să scoţi 
paloşul din teacă şi să-i retezi capul. Astă-i lu
crul ce trebuie să-1 faci, iar lucrul ce nu trebuie 
să-1 faci, e ăstălalt: oricât vei sta în Ţara Zâ
nelor, măcar de-ar fi să cazi de foame şi să te 
usuci de sete, să nu iei strop de apă, nici înghi
ţitură de bucată în gura ta, dacă vrei să te mai 
întorci vreodată pe tărâmurile noastre. Acta e». 
Şi Crai Rowland spuse cele două lucruri în 
gând, odată, de două, de nouă ori, sărută mâna 
Vrăjitorului şi plecă spre Ţara Zânelor. 

Merse el, merse, zi de vară până 'n seară şi 
deodată dădu de paznicul hergheliilor împăra
tului din Ţara Zânelor. Crai Rowland pricepu 
îndată că trecuse pe tărâmul cellalt, fiindcă toţi 
caii aveau ochii de foc. 

«N'ai şti dumneata să-mi spui încotro se află 
Turnul Negru al împăratului din Ţara Zânelor ?» 
întrebă el pe paznic. «Nu ştiu zău», răspunse 
paznicul, «dar mergi dumneata mai încolo şi ai 
să dai de păzitoarea cirezilor împăratului şi ea 
poate că ţi-o spune». Dar Crai Rowland fără o 
vorbă, trase din teacă paloşul fermecat, care nu 
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loviâ niciodată alături şi harşti! reteză cu el 
capul păzitorului. 

Mai merse ce mai merse şi dădu de păzi-
toarea cirezilor împăratului. «Nu ştii dumneata 
încotro se află Turnul Negru al împăratului 
din Ţara Zânelor?» o întrebă el. «Nu ştiu zău», 
răspunse ea, «dar mergi dumneata puţinei mai 
încolo, şi ai să dai de găinăreasă şi ea are să-ţi 
spuie, fără doar şi poate». Dar Crai Rowland 
făcu: harşti! cu paloşul fermecat, care nicio
dată nu loviâ alături şi capul păzitoarei se ros
togoli în iarbă. Mai merse ce mai merse şi dădu 
de o babă bătrână îmbrăcată într'o dulamă ca
fenie si întrebând-o si pe ea dacă nu ştie în-
cotro se află Turnul Negru al împăratului din 
Ţara Zânelor, baba-i răspunse: 

«Mai mergi aşa, cam cât colea, şi ai să dai 
de o măgură verde încinsă dela poale până 'n 
vârf de pridvoare de piatră. Ia-o de trei ori îm
prejurul ei, împotriva soarelui şi la fiecare dată 
z\ ask: 

«Deschide-te uşă, deschide-te uşă 
Şi lasă-mă să intru». 

Şi a treia oară uşa o să se deschidă singură şi 
o să poţi intra». 
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Crai Rowland, de bucurie, era gata, gata să 
plece, când îşi aduse aminte ce avea de făcut şi 
întorcându-se trase din teacă paloşul fermecat 
care niciodată nu nemerea alături şi harşti! re
teză cu el capul babei. 

Pe urmă o porni înainte şi merse şi merse 
până dădu de măgura cea verde încinsă de prid
voare de piatră. O luă de trei ori împrejurul 
ei împotriva soarelui, zicând de fiecare dată: 

«Deschide-te usă, deschide-te usă 
Şi lasă-mă să intru». 

Şi când sfârşi de zis a treia oară uşa se des
chise singură şi intră înăuntru, şi cum intră, 
uşa făcu tranc! şi se 'nchise la loc, iar Crai 
Rowland rămase în întuneric. Când i se mai în-
văţară ochii văzu că nu eră întuneric de tot, ci 
un fel de lumină ca de zori. Nu se vedeau nici 
ferestre, nici lumânări şi el nu putea înţelege 
de unde venea abureala asta de lumină. Atâta 
poate că trecea prin pereţi şi prin tavan, care 
eră făcut din nişte bolţi groase de piatră cam 
străvezie, împodobită cu tot felul de pietre lu
citoare. Şi cu toate că pereţii erau de stâncă, 
înăuntru erâ cald, cum e întotdeauna în Ţara 
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Zânelor. Dacă văzu, o luă şi el înainte pe sub 
bolţile astea, până dădu de două porţi mari şi 
grele cari erau puţintel crăpate. Iar când le des
chise de tot, ce privelişte măreaţă i se înfăţişă 
ochilor! O sală mare şi largă de par'că ar fi cuprins 
Măgura întreagă. Tavanul era rezimat pe nişte 
stâlpi aşa de înalţi şi de groşi încât stâlpii unei 
catedrale ar fi părut jucării pe lângă ei; de sus 
Până jos erau de aur şi de argint săpat în fel de 
fel de chipuri, iar între ei şi de jur împrejurul 
'or, ce credeţi că erau ? Ghirlande şi cunilni de 
flori făcute din diamante şi zmaralde şi toate 
felurile de nestimate. Până şi locurile unde se 
l jnpreunau bolţile, erau împodobite cu cior
chine de diamante şi de rubine, de mărgăritare 
Şi alte pietre scumpe. Toate bolţile se împreu
nau în mijlocul tavanului şi de acolo atârna în 
Jos, la capătul unui lanţ de aur, o lampă uriaşă 
'acută dintr'un mărgăritar străveziu, iar în mij-
'ocul mărgăritarului un păianjen uriaş de aur 
se învârtea fără încetare, luminând sala cea mare 
ca şi cum razele soarelui apune ar fi pătruns 
îr> ea. 

Mobilele erau o minune de bogăţie, iar la 
^nul din capetele sălii, pe un culcuş de mă-
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tase, de catifea şi de fir, sta blonda Elena, piep-
tănându-şi părul ei de aur cu un pieptene de 
argint. 

Când văzu pe Crai Rowland sări drept în 
picioare şi strigă: 

«Vai de tine, copil fără noroc 
Ce cauţi tu aici ? 
Frăţiorul meu cel mai iubit 
De ce n'ai stat acasă ? 
Ştiu, că o sută de vieţi să fi avut 
Pe toate mi le-ai fi dat 
Dar vai şi-amar de noi amândoi 
Dacă împăratul va fi aflat». 

Statură pe urmă jos amândoi şi Crai Rowland 
îi povesti tot ce făcuse el, iar ea îi istorisi cum 
veniseră cei doi fraţi mai mari s'o scape din 
Turnul Negru, cum fuseseră amândoi ferme
caţi de împărat şi cum steteau acum îngropaţi 
de vii în pivniţele palatului. 

Dar tot vorbind ei aşa, Crai Rowland simţi 
că i se face foame şi rugă pe soră-sa să-i dea 
ceva de mâncare, căci uitase de tot ce-i spusese 
Vrăjitorul. 

Soră-sa se uită lung la el şi dădu jalnic din 
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cap, dar nu-i putu spune nimic, fiindcă şi ea 
era fermecată. 

Se sculă dar şi-i puse dinainte o strachină 
mare de aur plină cu pâine şi cu lapte. Dar când 
sâ ducă lingura la gură, Crai Rowland se uită 
la soră-sa şi deodată îşi aduse aminte pentruce 
se află el acolo. Zvârli strachina jos şi zise: 
«Nici o fărâmătură de pâine, nici un strop de 
apă nu voiu pune în gura mea până nu ne-om 
yedeâ scăpaţi de-aici». Cum zicea vorbele astea, 
Jată că se aude un sgomot mare ca şi cum ci-
neva s'ar fi apropiat cu paşi grei şi un glas ră
guşit strigă: 

«Fii, fii, fo, fom, 
Miroase-a carne de om, 
Viu sau mort, cu sabia mea 
In două-1 voiu tăia». 

Şi deodată porţile grele se dădură singure în 
'ături şi împăratul din Ţara Zânelor se repezi 
^Jrbat înăuntru. «O să mă tai, tu, Spurcăciune, 
^acă ţi-o da mâna!», strigă Crai Rowland şi se 
a runcă la el cu paloşul ridicat. Se luptară ei, se 
'^ptară şi iar se mai luptară, până ce împăratul 
^'n Ţara Zânelor dădu în genunchi şi-1 rugă pe 
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Crai Rowland să-1 ierte. «Te iert», zise el, «dacă 
făgăduieşti să-mi învii fraţii, să deslegi pe so-
ru-mea de farmece şi să ne laşi să plecăm toţi, 
vii, nevătămaţi de-aici». 

«Bine», zise împăratul din Ţara Zânelor şi 
ridicându-se în picioare, se duse la o ladă de 
unde scoase o sticlă plină cu o apă roşie ca sân
gele, cu care unse pe cei doi fraţi pela urechi, 
pela gene, pela rădăcinile nasului, pe lângă buze, 
pela buricul degetelor şi deodată, cei doi fraţi 
săriră drept în sus, ca deşteptaţi dintr'un somn 
greu. 

Pe urmă descântă ceva la urechea fetei şi o 
deslegă de fermece, apoi toţi patru ieşiră din 
sală, trecură pe sub'bolţile cele de piatră şi ie
şind din Turnul Negru o porniră spre ţărmu
rile noastre fără să mai întoarcă capul să se uite 
îndărăt. 

Ajunseră acasă, la mama lor, Regina cea bună, 
care-i primi cu mare alai şi bucurie, şi de-atunci 
încolo, Elena avu grijă să nu mai meargă nicio
dată împrejurul bisericii împotriva Soarelui. 
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In zilele Regelui Arthur, locuia tocmai în 
Wnwall, la capătul Angliei, un moşier bogat, 
C a re avea un singur fiu, anume Jacob. Jacob 
efa ager la minte şi iute la răspunsuri şi unde 

edeâ că nu poate reuşi cu forţa, reuşea cu is-
jfţirnea şi cu şiretenia. Nimeni nu se putea 
a u dâ că-1 păcălise pe Jacob, el însă păcălise 
I* mulţi. 

In acel timp trăia în muntele Cornwall un 
.riaş înalt de doi stânjeni şi gros cât un turn 
e biserică. Faţa lui erâ aşa de fioroasă, încât, de 

Ip împrejur, toate satele şi oraşele îi tremurau 
f frică. Toată ziua sta ascuns într'o peşteră şi 
ar*d i se făcea foame, ieşiâ de acolo şi scobo-
andu-se în vale, înhaţă tot ce-i ieşiâ în cale. 

j leţii oameni, cum îl vedeau că vine se încuiau 
11 case, lăsându-şi vitele prin bătătură. Uriaşul 
r uncâ câte şase boi la spinare, atârnă câte-o 
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duzină de oi şi de purcei la cingătoare, cum ai 
atârna un pachet de lumânări de seu şi plecă 
pe-aci 'ncolo fără ca nimeni să 'ndrăzneascJ 
să-i stea împotrivă. 

Intr'o zi, pe când mai marii oraşului se sfă' 
tuiau ce să facă ca să scape de Uriaş, Jacobi 
întâmplându-se să fie şi el de faţă, întrebă ce 

răsplată s'ar da acelui care l'ar omorî. Cum auZj> 
că toate comorile ascunse în munte ar fi ale lui» 
îşi puse în gând să-şi încerce norocul. 

Aşadar, într'o seară de iarnă întunecoasei 
luând cu el o sapă, o lopată şi un corn de vână' 
toare, se duse drept la munte şi începu să sape 

o groapă adâncă chiar dinaintea peşterii Uria' 
şului. Până dimineaţa groapa eră gata şi JacoP 
o acoperi cu crengi şi cu paie apoi presărând pe 

deasupra pământ o ascunse de nu se mai cU' 
noscu nimic. Cum sfârşi treaba se duse de par' 
tea cealaltă a gropii cât mai departe de gu1* 
peşterii şi n'apucă bine să răsară soarele că el ţ 
începu să sune din corn de-ţi luă auzul. UriaşU'' 
deşteptat din somnul cel mai dulce, sări drep( 

în sus şi repezindu-se înfuriat afară, strigă: «Ne' 
cioplitule! Cum îndrăzneşti să vii aici să-^1 

strici liniştea ? Am să te prinz să te bag la fi1* 
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j&re!». Dar nu sfârşi bine vorba şi se prăbuşi 
l r i groapă cu crengi cu tot, făcând sa se cutre
mure muntele din temelie. Jacob se prăpădea 
^P râs pe marginea gropii şi după ce-şi bătu 
^ţel joc de el, îi dădu una cu sapa'n cap, şi—1 
°rnorî pe loc. 

După aceea, acoperi groapa cu pământ şi se 
^ se în peşteră să caute comorile. Când auziră 
^ai marii oraşului că Uriaşul a fost răpus, ie-
?!ră întru întâmpinarea lui Jacob cu o sabie 
i m o a s ă şi cu un brâu brodat, pe care scria 
Cl1 slove de aur: 

«Acesta e Viteazul 
Care-a ucis Uriaşul». 

Vestea despre izbânda lui Jacob se duse până 
Sparte, aşa încât, un alt uriaş, anume Blun-
Qerbore, jură să-şi răsbune ruda şi să răpună 
^e micul biruitor. Uriaşul acesta trăia într'un 
jastel fermecat în mijlocul unei păduri pustii. 
^ a câteva luni după aceea, se întâmplă că Ja-
°D, trecând prin acea pădure să se oprească 

°stenit lângă o fântână şi să adoarmă acolo. Pe 
rnd dormea el asâ, Uriaşul veni să ia apă şi 

Oii' " * 
l l ,nd vorbele scrise pe brâu, află cine eră, îl 
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înhaţă la spinare fără multă gândire şi porii' 
cu el spre castelul cel fermecat. In drum, foŞ' 
netul crengilor lovite de Uriaş deşteptă pe ]? 
cob din somn şi care nu fu groază lui când s£ 

văzu în spatele dihaniei fioroase. Ajunseră j* 
castel. De jur împrejur pământul era acoperi' 
numai de oase de om şi inima lui Jacob se fâcjj 
cât un purice la această privelişte. Uriaşul '' 
încuie într'o odaie şi plecă prin pădure să se 

sfătuiască cu un frate al său ce locuia nu departe1 

Cum plecă el, odaia începu să se văicărea»^ 
şi un glas miorlăit tot zicea dintr'un colţ: 

«Fă tot ce poţi ca să scapi de grabă, 
De nu vrei să fii a dihaniei pradă; 
Căci el s'a dus 1-al său frate, iată, 
Ca să vie împreună să te mănânce îndată !»• 

Şi aruncându-şi ochii pe fereastră, Jacob f 
zări pe cei doi uriaşi întorcându-se rep^ e 

acasă. 
«Acuma, pe vieaţă şi pe moarte», şopti el ?' 

repezindu-se la nişte funii groase ce erau aru11' 
cate în colţul odăii făcu un laţ la fiecare din c r 

pete şi pândind clipa în care Uriaşii se apr^' 
piară să descuie poarta cea grea a castelului» ' e 
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aruncă la fiecare laţul pe după gât şi răsucind 
capetele celelalte pe după o grindă, începu să 
tragă cât îl ţineau puterile. In curând uriaşii în
cepură să se facă negrii la faţă şi trupurile lor 
moleşite alunecară pe frânghie. Jacob, văzând 
că s'a isprăvit cu ei, le tăie mai întâiu capetele, 
Pe urmă scoţându-le cheile dela brâu începu să 
descuie toate odăile, când, ce să vezi ? într'una 
găsi trei fete, cari de cari mai frumoase, legate 
cap la cap, de coade—şi aproape leşinate de 
foame. Le dete drumul şi cheile castelului şi 
plecă de-acolo. Cum i se cam isprăviseră banii 
de drum şi se grăbiâ s'ajungă acasă, o luă la 
goană prin pădure şi merse şi merse până se 
râtâci. Orbăcăi în sus şi'n jos fără să'ntâlneascâ 
Upenie de om şi tocmai în spre seară ajunse în-
*r'o vâlcea unde văzu o casă mare. Bătu în 
Poartă şi aşteptă, dar cine credeţi că veni să-i 
deschidă? Alt Uriaş cât toate zilele cu două 
tapete. Uriaşul ăsta eră foarte prefăcut. El spuse 
"Ună seara lui Jacob, îl pofti în casă, îi dădu să 
J^ânânce şi—i arătă unde să se culce. Peste noapte 
lnsâ, Jacob, cum nu putea de loc adormi, îl 
a u2l făcând fermece şi boscorodind în odaia de 
alături: 
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«Dormi tu acuma la mine, lasă, 
Dar să vedem până mâine dimineaţă, 
Măciuca mea n'o să-ţi vie de hac ?». 

«Da; da, spune tu înainte», şopti Jacob şi scu-
Jându-se din pat, puse un sul în locul lui şi se 
ascunse într'un colţ al odăii. Când, spre dimi
neaţă, ce să vezi ? Uriaşul veni înăuntru şi în
cepu să tragă cu măciuca în pat de ai fi crezut 
că n'a mai rămas oscior întreg în trupul lui 
Jacob. 

A doua zi, disdedimineaţă, Jacob se sculă ŞÎ 
râzând pe sub mustaţă, mulţumi uriaşului pen
tru buna găzduire. «Cum ai dormit ?» îl întrebă 
uriaşul. «N'ai simţit nimic azi noapte ?» «Nu»> 
răspunse Jacob, «doar un şoarece m'a izbit de 
vre-o două trei ori cu coada». Minunându-se 
peste măsură, uriaşul îl chemă să prânzească 
şi-i puse dinainte o strachină cu şapte ocale 

de terci. 
Nevrând să arate uriaşului că e prea mult 

pentru el, Jacob îşi legă sub haină un sac de 
piele şi când nu se uita uriaşul dedea drumul 
terciului în el. Apoi după ce isprăviră de mân' 
cat, Jacob luă un cuţit şi spunând uriaşului <$ 
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are să-i arate un şiretlic, tăie cu el sacul si tot 
terciul ieşi afară. «Acuma să te văd, vere!», îi 
strigă el şi uriaşul, nevrând să se lase mai pe 
Jos, apucă cuţitul şi tăindu-şi beregata, căzu 
ftiort la pământ. 

Cum se întâmplă, că, cam tot în acelaş timp, 
băiatul regelui Arthur, auzind că în Wales, era 
0 fată frumoasă, care avea şapte draci în ea, se 
tot rugă de taică-său să-i dea un cal şi bani de 
drum, ca să plece să-şi încerce norocul. Acesta, 
după multă împotrivire, se 'nvoi să-1 lase să 
Plece şi prinţul porni la drum luînd cu el doi 
cai, dintre cari unul încărcat cu bani. Merse el 
C e merse şi ajunse într'un oraş unde văzu oa
meni mulţi adunaţi în drum, dinaintea unei 
case. Ii întrebă de ce stau acolo şi ei răspun
d ă că păzesc pe un mort, pe care nu-1 lasă 
j^-1 ducă la groapă, până ce nu le vor plăti ru
bedeniile lui, toţi banii pe cari li-i datoră mor-
pd cât trăia. Prinţul rămase uimit de atâta ne-
*egiuire şi le zise: «Duceţi mortul de-1 îngro
paţi şi cine avea ceva de luat dela el, să vie la 
^Uie». Aşadar duseră mortul de-1 îngropară şi 
*°t oraşul veni la prinţ, pretinzând că avea ceva 
^ luat dela mort. Prinţul dădu în dreapta 
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şi'n stânga până rămase aproape fără nici o 
leţcae. 

-Din întâmplare, Jacob cel năsdrăvan se afla 
şi el acolo amestecat prin lume şi văzând mă
rinimia Prinţului, prinse dragoste de el şi se'n-
vol să-i slujească. 

A doua zi plecară amândoi la drum, dar cum 
treceau prin oraş, o babă se repezi după prinţ 
şi-i strigă: «îmi datora şi mie doi gologani de 
acum şapte ani! Plăteşte-mi şi mie, cu dobândă 
cum ai plătit tuturor!». Şi băgând mâna în bu
zunar, prinţul dădu babei tot ce-i mai rămă
sese. Apoi plecară mai departe. Umblară toată 
ziua şi când începu să 'nsereze, prinţul întrebă 
pe Jacob: «Jacobe, unde tragem noi astă seară ?»• 
«Om face noi ce-om face», răspunse Jacob. «La 

vre-o două postii de aici am eu un moş, care 
m'aşteaptă. E mare cât un munte şi poartă tre' 
capete! Cinci sute de ostaşi îmbrăcaţi în zale 
nu-i pot ţine piept». «Aoleu!», zise prinţul, «n'° 
să-i ajungem nici la o măsea!», «Las'pemine!*; 
zise Jacob. «Stai colea şi aşteaptă până m'o1 

întoarce». Şi porni în goană spre palatul uria' 
şului. Cum ajunse începu să bată aşa de tai'e 

în poartă, încât toate dealurile dinprejur r»" 
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sunară iar dinăuntru, glasul Uriaşului mugi, ca 
Un tunet: «Cine-i acolo ?». 

«Finul dumitale, Jacob», răspunse acesta. 
«Şi ce caută finul meu Jacob la vremea asta 

ta mine?». 
«Veşti rele, moşule, veşti rele», se văicări Ja

cob. «Vine, prinţul cu o mie de oameni îmbră
caţi în zale ca să te ucigă şi să-ţi ia averile!». 

«Vai de mine! Vai de mine! Ce să mă fac 
fine? Na cheile, încuie-mă, ferecă-mă, fă ce-i 
Şti numai nu spune la nimeni că sunt aci!», şi 
râzând pe sub mustaţă, luă cheile, încuie pe 
Ufias si întorcându-se la Print, îl aduse la cas-
tel, unde mâncară şi benchetuiră toată noaptea, 
uitând de tot pe bietul uriaş, care sta mai mult 
^ort decât viu într'o pivniţă, sub palat. 

A doua zi, Jacob încarcă pe prinţ de aur, de 
a rgint şi de nestimate şi-1 trimise să aştepte la 
^ei postii depărtare, ca nu cumva uriaşul ie-
Şmd la lumină, să miroasă pe unde e. Pe urmă 
l* scoase şi pe acesta din pivniţa în care era 
a scuns. Uriaşul nu mai ştia cum să-i mulţu
mească că i-a scăpat vieaţa şi-1 tot întrebă ce 
r^splată să-i dea pentru fapta asta. Jacob cerii 
0 tichie şi o manta zdrenţăroasă, care stătea la 
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capul patului împreună cu o sabie ruginită ş1 

cu o pereche de papuci vechi. «Ale tale să fie»> 
zise uriaşul şi luîndu-le de unde erau puse, i le 
dădu. «Mantaua asta», zise el, «când o vei pune 
pe tine te va face nevăzut, tichia te va face în
ţelept, papucii te vor face să zbori ca vântul 
şi ca gândul iar sabia asta, să ştn că n'a izbit 
niciodată alături. Ia-le şi du-te cu Durn' 
nezeu». 

După ce mulţumi moşului său, Jacob se 
duse drept la prinţ şi după ce mai merseră ce 
mai merseră ajunseră la casa fetei pe care ° 
căutau. Aceasta, cum auzi că i-a sosit un p e 
ţitor, porunci să se pregătescă o masă mare-
Şezură cu toţii de mâncară şi după ce isprâ' 
vira, fata se şterse la gură cu o basma şi zise 
prinţului: «Mâine dimineaţă să-mi aduci bas-; 
maua asta, că de unde nu, eu îţi tai capul», ŞJ 

zicând acestea, o puse în sân. Prinţul se duse 
să se culce plin de obidă şi de grijă, dar Jacob 
îşi puse în cap tichia uriaşului şi tichia îl fa' 
văţă ce să facă. Pela miezul nopţii fata chenw 
pe draci s'o ducă la Scaraoţchi, iar Jacob, p u ' 
nându-şi mantaua «fă-te nevăzut», şi papuc'1 

sburători, ajunse acolo odată cu ea. Fata dăuu 
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basmaua lui Scaraoţchi, care o puse pe o po
liţă în palatul lui, de unde Jacob luînd-o, o 
duse înapoi stăpânului său. A doua zi când fata 
11 ceru basmaua, prinţul o scoase din buzunar 
Şi i-o dădu. Fata se 'ntunecă, dar îşi ţinu firea 
Ş1-! spuse că mai are o 'ncercare şi anume să-i 
arate a doua zi buzele pe cari le-a sărutat ea 

. Ift noaptea aceea, că de unde nu, capul îi va sta 
^nde-i stau picioarele. «Ah! zise prinţul «ce 
^Şor ţi le-aş arăta dacă m'ai săruta pe mine!» 
^a râse şi cum veni miezul nopţii se duse la 
Scaraoţchi şi certându-1 că pierduse basmaua, 
*' sărută pe buze şi începu să rază aducându-şi 
arninte de vorbele prinţului. Jacob însă era 
*colo şi cum plecă ea, harşti! tăie capul diavo-

u^ui celui bătrân şi ascunzându-1 sub manta, 
^evăzut de nimeni îl aduse prinţului. A doua zi 
c&nd îi zise fata să-i arate buzele pe care le să
l tase ea în noaptea aceea, prinţul îl luă de 
c°arne şi-1 azvârli înaintea ei. In aceiaşi minută 
l°ate fermecile se risipiră şi dracii fugind din 

rUpul fetei, o lăsară curată şi mai frumoasă ca 
°tdeauna. Prinţul se cunună cu ea şi în curând 

jucară cu toţii spre palatul regelui Arthur. 
^cesta, auzind de toate isprăvile făcute de Ja-
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cob şi de ajutorul dat fiului său, îl făcu cavaler 
al mesei rotunde. 

Nu mult după aceea, văzând că soarta îl aju
tase în toate, Jacob hotărî să pornească din nou 
în lume şi ducându-se înaintea regelui, îl rugă 
să binevoească a-i da un cal şi cele trebuitoare 
pentru drum, ca să poată plecă în căutarea 
uriaşilor care mai rămăseseră nerăpuşi în ţară-
Auzind de acest nobil plan, regele îi dădu tot 
ce-i făcea trebuinţă pentru drum şi luînd cu el 
căciula «fă-te nevăzut», sabia, papucii şi man
taua, încalecă şi plecă în lume. 

Umblă el ce umblă, prin păduri, fără nume 
prin munţi şi prin vâlcele, când într'o zi, Ja 

mijlocul unui codru înfricoşat auzi nişte stri
găte şi vaete ca din gură de şarpe. Nu trecu 
mult si din desiş văzu ivindu-se un uriaş, care 
târâ, de păr, după el, ca şi cum ar fi târît ° 
pereche de mănuşi, pe un nobil cavaler cu darr^ 
sa. Jacob îşi simţi inima cuprinsă de o aşa mil3> 
încât descăleca la minut, îşi puse mantaua «fă-te 
nevăzut» şi repezindu-se cu sabia dădu uriaşa' 
lui o lovitură aşa de zdravănă, încât îi reteza 
amândouă picioarele dela genunchi. Pădurea fo' 
treagă se cutremură şi nobilul cavaler cu l a ' 
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crimi în ochi mulţumi binefăcătorului său pof-
tindu-1 să vie să se ospăteze în castelul său, nu 
departe de acolo. Jacob însă, îi răspunse că nu 
se va linişti până nu va dă de vizuina uriaşu
lui şi auzind că acesta locuia într'o peşteră, sub 
uiunte împreună cu un frate mai fioros decât 
el» o porni numai decât într'acolo, făgăduind 
Uouilor săi prieteni, că la întoarcere, nu-i va 
Uita. 

Nu mersese mai mult de o poştie şi jumătate, 
când zări peştera şi la intrarea ei pe fratele u-
riaşului stând pe un bolovan de stâncă, cu mă-
^Uica ţintuită cu piroane, la picioare. Pasă-mi-te 
lŞi aşteptă fratele să vie acasă cu vânatul pentru 
^asă. Ochii lui bulbucaţi luceau ca jăratecul, 
°brajii lui par'că erau două şunci, barba sârmă 
rasucită şi pletele care-i cădeau pe umeri par'că 
e rau nişte şerpi încolăciţi. Jacob descăleca şi 
PUnându-şi mantaua «fă-te nevăzut» se apropie 
anişor de el şi—i şopti la ureche: «Bine te-am 
[$sit moşulică! îmi dai voie să te trag niţel de 
"3rbă ?». Uriaşul în timpul acesta nu-1 putea 
V edeâ şi Jacob apropiindu-se bine, pac! îi trase 
Ul}a cu paloşul în cap dar nu-1 nemerl bine şi-i 
aie numai nasul. Cum simţi aceasta, uriaşul în-
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cepu să urle şi să dea în toate părţile cu mâ' 
ciuca par'că şi-ar fi ieşit din minţi. Jacob în 
acest timp se apropie pela spate şi înfigând sa
bia în el până la mâner, îl omorî pe loc. Pe urmă 
tăindu-i capul, îl trimise împreună cu al frate
lui său, regelui Arthur. După aceea intră în 
peştera uriaşilor ca să puie mâna pe comorile 
lor. După multe cotituri ajunse într'o sală par
dosită cu lespezi de piatră, în cari fierbea de-o 
parte o căldare şi de alta era o masă mare la 
care mâncau de obiceiu uriaşii. In fund eră o 
fereastră cu gratii de fier, prin care uitându-se 
Jacob văzu o mulţime de robi, cari începură 
să cază în genunchi şi să se roage să le dea dru
mul de-acolo, până nu vin Uriaşii acasă sâ 
aleagă pe cel mai gras dintre ei şi să-1 mănânce. 
Jacob descuia uşa şi le dădu drumul împărţin-
du-le în părţi la fel de mari toate comorile din 
peşteră. 

Abia a doua zi la răsăritul soarelui isprăvind 
de împărţit bogăţiile Uriaşilor, încalecă şi se 'n-
dreptâ spre castelul cavalerului pe care-1 scă
pase dela moarte. In cinstea lui se dădu un os
păţ, care ţinu trei zile şi trei nopţi şi la care fu 

poftită toată boerimea din împrejurimi. Toc-
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mai însă când cheful era mai în toi, sosi un slu
jitor cu vestea ca un alt uriaş cu două capete, 
auzind de moartea rubedeniilor sale, venea toc
eai din munţii Scoţiei, cu o falcă 'n cer si cu 
alta 'n pământ să se răzbune pe Jacob. Dinain
tea lui fugea lumea ca pleava şi nu mai era de
cât la o mică depărtare de castel. Toată lumea 
s e ridică în sus înfiorată, dar Jacob zicând prin
tre dinţi: «Am eu ac şi de cojocul lui», rugă 
aleasa adunare să iasă în curte ca să fie faţă la 
taptâ. 

Castelul în care se aflau, era aşezat în mijlo
cul unei insule mici înconjurată de un şanţ 
sdânc. Deasupra şanţului era un pod, pe care 
Jacob porunci să-1 taie aşa încât la un cap să 
Uu mai poată trece greutăţi mari peste el. După 
j*ceea, punându-şi mantaua «fă-te nevăzut», ieşi 
*utru întâmpinarea Uriaşului cu sabia în mână. 
Uriaşul, îl mirosi numai decât cu toate că nu 
Putea să-1 vadă şi-i strigă: 

«Fii, fii, fo, fom, 
Miroase-a carne de om 
Viu sau mort în moara mea, 
Oasele-i voi macină». 
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«Ai vrea tu», răspunse Jacob şi aruncând man
taua jos, îşi puse papucii zburători şi o )uă la 
fugă cu uriaşul după el. La fiecare pas al aces
tuia pământul se cutremură până în temelii şi 
doamnelor care priveau la luptă începu să li se 
facă frică. Atunci Jacob, ca să puie capăt aler-
găturei, trecu pe pod, ca o săgeată şi se făcu 
nevăzut în castel. 

Uriaşul, cu măciuca în mână, se repezi greoi 
după el, dar cum puse piciorul pe scândură 
trosc! podul se rupse drept în două şi uriaşul 
se rostogoli ca o balenă în apă. Mare haz făcea 
acum Jacob de el după marginea şanţului, căci 
cu toate zvârcolirile lui şi cu toate că spumega 
de mânie, uriaşul nu se putea ridica din apă-
Insfârşit, Jacob luă o funie şi aruncând o după 
capetele lui, îl sugrumă, apoi înhamând doispre-
zese armăsari îl trase pe mal, îi tăie capetele 
şi le trimise regelui Arthur. 

După ce petrecu încă câteva zile şi se veseB 
în castelul prietenilor săi, Jacob plecă din nou 
în lume şi după umblet mult ajunse într'o seară 
la picioarele unui munte înalt. Bătu la uşa unei 
colibe, unde-i deschise un moş bătrân cu părul 
alb. «Moşule», zise Jacob. «M'am rătăcit. N'a' 
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putea să mă găzduieşti în noaptea asta ?» «Fii 
bine venit, fiule», răspunse moşul şi Jacob in
trând în casă, şezură amândoi lângă foc. Deo
dată bătrânul începu să vorbească astfel: «Fiule, 
eu ştiu că tu eşti acel care a ucis mulţime de 
Uriaşi. In vârful muntelui acesta e un castel 
fermecat în care locueşte unul numit Gali-
gantua împreună cu un vrăjitor prieten al său. 
Pivniţele castelului sunt pline de cavaleri de 
domniţe, pe care-i ţine închişi acolo, sub formă 
de păsări şi de dobitoace. Dar cea mai de plâns 
din toţi e fiica unui Duce, pe care au răpit-o 
din grădina tatălui ei, într'un car tras de şase 
balauri întraripaţi. Ea e închisă acum acolo sub 
forma unei căprioare albe. Mulţi cavaleri au în
cercat s'o scape, dar n'au putut, căci cei doi ba
curi ce păzesc Ia poarta castelului ucid cu su
darea lor înveninată pe oricine îndrăzneşte să 
se apropie. Tu însă fiule, ai să poţi trece printre 
ei> nevăzut, şi la uşa castelului ai să găseşti scris 
cu slove mari în ce fel trebuie să faci ca să ri
sipeşti fermecile». 

A doua zi, disdedimineaţă Jacob se 'mbrăcă 
CU mantaua fermecată, îşi puse căciula în cap şi 
Papucii în picioare şi luând în mână sabia în-
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cepu să urce spre castel. Cum ajunse în vârf 
dădu cu ochii de cei doi balauri, cari nevăzân-
du-1, îl lăsară să treacă viu nevătămat printre 
ei. Ajunse la poarta castelului, unde găsi o trâm
biţă de aur atârnată de un lanţ, de argint, pe 
care erau săpate vorbele următoare: 

«Acel ce va sufla în trâmbiţa aceasta 
Va înfrânge Uriaşul». 

Nu sfârşi bine de citit cea din urmă vorbă, 
că Jacob şi duse trâmbiţa la gură. La moment 
castelul se cutremură din temelii, iar Uriaşul 
şi Vrăjitorul, simţind că li s'a apropiat ceasul 
cel de pe urmă, îşi pierdură capul şi începură să 
alerge în coace şi încolo, frângându-şi mâinile 
şi zmulgându-şi părul din cap. La urmă uria
şul îşi aduse aminte că trebuie să se lupte şi 
repezindu-se să-şi ridice măciuca de jos, Jacob 
tocmai atunci îl zări şi se aruncă asupra lui. 
Dintr'o lovitură îi taie capul. Atunci Vrăjitorul 
se înălţă deodată în văzduh şi se făcu nevăzut 
într'un vârtej. Castelul se topi într'un nor şi 
toţi robii din el, cavalerii si domnitele reveniră 
la forma lor adevărată şi cu lacrimi în ochi în
cepură să mulţumească binefăcătorului lor. Du-
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pâ aceea, Jacob trimise regelui Arthur şi capul 
lui Galigantua şi a doua zi plecară cu toţii spre 
curtea regelui Arthur. Acesta, drept mulţu
mire pentru toate isprăvile făcute de Jacob, 
rugă pe Duce, să-i dea în căsătorie pe fiica lui 
scăpată din robie, apoi, dăruindu-le un castel şi 
câteva moşii în curând făcură nuntă mare la 
care toată ţara se veseli. Şi de atunci încolo, 
Jacob trăi fericit cu soţia lui şi o fi mai trăind 
până 'n ziua de astăzi, dacă n'o fi murit. 



C I N E A F Â C U T M U N T E L E W R E K I N 

Era odată ca niciodată un uriaş bătrân şi rău, 
care nu ştiu din ce pricină prinsese necaz pe 
primarul din Shrewsburry. De aceea ce se gândi 
el? Să puie o stavilă în drumul râului Severn, 
ca să-1 abată din cale şi să-1 facă să se reverse 
asupra oraşului. 

Luând dar o lopată cât toate zilele de pământ, 
0 porni haide-haide, haide-haide, cu pasul lui 
§reoiu şi merse şi merse căutând să găsească 
drumul spre Shrewsburry. Nu ştiu însă cum făcu, 
c& se rătăci şi'n loc să ajungă la Shrewsburry, 
aJUnse tocmai lângă Wellington, gâfâind şi abia 
^ai putându-şi duce sarcina. Un biet cârpaci 
care locuia în Wellington şi se ducea odată pe 
sâptămână la Shrewsburry să ia acasă ghetele 
?l cizmele muşteriilor ca să le dreagă, tocmai 
vcneâ pe drum cu sacul plin cu rupturi la spi-
nar e . 
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«Ia ascultă», zise uriaşul, «mai e mult până-
"la Shrewsburry ?». 

«Până la Shrewsburry? Ce doriţi dumnea
voastră să faceţi la Shrewsburry?». 

«Vreau să mă duc să răstorn lopata asta de 
pământ în mijlocul Severnului ca sa-1 fac s3 
se reverse asupra oraşului. Am eu o răfuială 
veche cu primarul de-acolo». 

«Vai de mine!», zise cârpaciul în gândul lui, 
«să-mi pierd eu toţi muşterii ?» şi tare: «Ehei! 
până la Shrewsburry mai aveţi o bucăţică», zise 
el. «Vedeţi dumneavoastră sacul ăsta plin cu 
rupturi din spatele meu? Pe toate le-am dat 
gata de când am plecat de-acolo!» 

«Tii!» răspunse uriaşul cu necaz. «Apoi daca 
e aşa, să rămâie pe altădată!». Şi răsturnând lo
pata, dădu drumul pământului chiar pe locul 
unde se afla, pe urmă curăţindu-şi cizmele p e 

marginea lopeţii, se întoarse acasă. 
Dar în locul unde a răsturnat lopata a rămaŞ 

până în ziua de azi Muntele Wrekin şi alături 
de el, până azi se mai vede o movilă mai mică» 
care e mormanul de pământ ce l'a răzuit dup^ 
tălpi când şi-a curăţit cizmele de lopată. 



U R I A Ş U L O R B 

La Dalton, în Yorkshire, este o moară care 
a fost reconstruită de curând. Dar acum şase 
ani când am fost eu pe-acolo, casa cea veche 
eră încă în fiinţă. Dinaintea ei se află o movilă, 
care purtă numele de «Mormântul • Uriaşului» 
Şi înnăuntru se păstră o spadă ruginită de care 
lumea spunea că ar fi fost briceagul lui. In 
moara aceasta locuise el mulţi ani şi de câte ori 
prindea vre-un om, îi macină oasele ca să-şi 
facă pâine din ele. Intr'o zi prinse un băetan 
de prin împrejurimi şi în loc să-1 omoare, îl 
tocmi de argat, căci eră singur şi avea nevoe 
de o slugă. Ani dearândul, fără odihnă, îi sluji 
Jacob cu credinţă, până când, într'o bună di
mineaţă, cum se apropia târgul Sfintei Marii i 
se făcu dor de-acasă şi se rugă de uriaş să-i dea 
voie să se ducă să-şi vadă părinţii şi satul în 
care se născuse, dar uriaşul ursuz, îi răspunse 
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scurt că nu se poate. Dacă văzu aşa, Jacob se 
necăji şi el şi aşteptă până după masă când U-
riaşul aţipi în moară cu capul pe un sac de făină. 
Apropiindu-se atunci binişor văzu lângă el bri
ceagul care-i alunecase din mână, căci ador
mise mâncând, şi apucându-1 cu amândouă 
mâinile îl înfipse cât putu mai adânc în singu
rul lui ochi. Uriaşul se deşteptă într'un urlet de 
durere şi alergă împleticindu-se până la uşă, p e 

care o astupă cu spatele său ca să nu mai poată 
ieşi sluga din moară. Ce să facă Jacob acum» 
Inima i se făcu cât un purice de frică, când deo
dată, îi veni o idee. Uriaşul avea un câine p e 

care-1 iubea nevoe mare şi care dormise alături 
de el. Jacob îl omorî, îl jupul şi îmbrăcându-se 
cu pielea lui, trecu în patru labe, lătrând printre 
picioarele Uriaşului, care nebănuind nimic A 
lăsă să scape cu vieaţă. 



E U 
Intr'o căsuţă mică din vârful muntelui, de

parte de orice sat, trăia, nu de mult, o biată vă
duvă săracă cu băieţaşul ei de şase ani. 

Uşa casii dedea tocmai în marginea pădurii 
Şi de jurîmprejur nu vedeai decât râpi, stânci 
Şi pustiu. Nici o casă, nici un semn de vieaţă în 
°rice parte te-ai fi uitat. Singurele lor vecine 
erau zânele din vâlcea şi licuricii cari forfoteau 
Noaptea în iai'ba înaltă de lângă cărare. 

Câte poveşti nu ştia ea să spuie despre pi-
t lcii cari se strigau unii pe alţii prin vârfurile 
agilor şi despre luminiţele cari dănţuiau prin 

a î a geamului în nopţile întunecoase! Dar cu 
t(>ată singurătatea, rămânea pe loc în căsuţa în 
care apucase să trăiască. 

Seara, după cină, când focul era pe stinse şi 
Û se ştia cam ce ar fi putut să se întâmple, 

^"Uncâ pe foc un braţ de vreascuri, cari lumi-
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nau toată odaia şi se băga repede cu cap cu tot, 
sub plapumă. 

Drăcuşorul ei de băiat însă nu se învoiâ W 
aceasta. Şi oricât Tar fi strigat ea şi l'ar fi ruga* 
să se suie în pat, el se făcea că n'aude şi se juca 
pe lângă foc. 

Totdeauna fusese neascultător şi nu vrusese 
să ia în seamă poveţele ei. 

Intr'o noapte, tocmai prin postul Crăciu' 
nului, când vremea eră rea, vântul izbiâ în uşă 
şi zgâlţâiâ cercevelele ferestrelor, iar ielele Ş1 

zânele umblau forfota pe-afară, biata femee n1} ^ 
se putu culcă fără să-1 vadă şi pe el în pat, Ş1 

de aceea începu să-1 îmbie: 
«Ce mai pătuc bun şi căldicel, ca să dortf11 

în el pe o noapte ca asta !». Ţi-ai găsit! El par'câ 
nici n'auzeâ. 

II ameninţă că o să-i tragă câteva. Nimic. CţJ 
cât îl ruga şi-1 certă, cu atât se încăpăţâna & 
nu se culce, iar când îi strigă supărată: «Stai tu> 
că or să vie zânele să te ia!» el începu să râ^ 
şi-i răspunse: «măcar de-or veni să am şi eu cu 

cine mă juca odată!». 
Aşâ încât biata femeie se culcă plângând» 

sigură că după asemenea vorbe avea să se i°' 
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tâmple ceva înfricoşător. Nerodul ei de băieţel 
sta pe un scaun lângă foc şi da din picioare. 

Nu stătu mult aşa, când deodată auzi un fâl
fâit de aripi şi din horn, chiar alături de el, se 
lăsă o fetiţă, mică, mică de tot; să tot fi fost 
'naltă de-o şchioapă. Părul ei par'că eră de ar
gint, ochii erau verzi ca iarba şi obrăjorii ru
meni, ca două mere coapte. Băieţaşul se uită 
^irat la ea. 
; «A!..f> zise el. «Cum te chiamă ?». 

«Eu», răspunse ea, cu un glas cam piţigăiat, 
^ar dulce, şi se uită drept la el: «Dar pe tine ?». 

«Tot Eu», răspunse el şi începură să se joace. 
Fetiţa îi arătă câteva jocuri frumoase. Ea făcu 

animale din cenuşă, cari se mişcau ca şi cum 
ar fi fost vii, pomi cu frunzuliţe verzi, cari tre
murau peste nişte căsuţe mititele, oameni şi fe-
^ei, care începură să umble şi să vorbească, 
când suflă peste ei. 

Dar focul fiind pe stinse şi lumina scăzută, 
^eţaşul începu să scormonească jarul cu un 
"%:, ca să-1 facă să licărească, când deodată, o 
Scânteie roşie sări din sobă şi nu-şi găsi alt loc 
^Hde să cadă decât pe piciorul fetiţei. 

Ea scoase un ţipăt aşa de ascuţit încât baie-
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ţaşul dădu drumul băţului şi-şi astupă urechile 
cu amândouă mâinile; par'că tot vântul după 
lume ar fi şuerat printr'o singură gaură de chee. 

Deodată, în horn, se auzi un alt zgomot —-
si de data asta, băieţaşul nu mai stătu să vadă 
cine e, ci repezindu-se în pat, se ascunse curo 
putu mai repede printre perne şi de-acolo, ţi" 
nându-si răsuflarea, ascultă să vază ce avea să 
se mai întâmple. 

Un glas răstit se auzi din horn: 
«Cine-i acolo şi de ce ţipi aşa ?». 
«Eu sunt», suspină copilul de zână. «Mă doare 

piciorul! Mi l'a ars ! Oooh!». 
«Cine l'a ars ?», întrebă glasul supărat — de 

data asta se auzi mai aproape şi băieţaşul des
chizând un ochi de sub cearşaf, văzu o faţă 
albă uitându-se pe gura sobii. 

«Tot Eu», răspunse copilul de zână. 
«Păi dacă ţi l'ai ars tot tu», răspunse zâna 

necăjită «pentru ce mai faci atâta gălăgie?» ŞJ 

întinzând un braţ lung şi uscat apucă pe fetiţă 
de ureche şi scuturând-o cât putea o trase afar& 
pe coş. 

Mult timp stătu băieţaşul deştept, ca să vadâ 
dacă nu cumva se mai întoarce zâna,—iar a 
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doua zi după cină, când îi zise mamă-sa să se 
culce, iute ascultă şi se sui în pat; biata femee 
se gândea bucuroasă, că a început să se mai cu
minţească dracul ei de băiat; nu ştia că lui îi 
eră frică să n'o păţească mai rău altădată când 
o mai veni vre-un copil de zână să se joace 
cu el. 



M A I T Â R Z I U 

Eră odată ca niciodată un plugar, anume Ion, 
care trăia singur, singurel în căsuţa lui. 

Intr'o bună zi, ce-i veni in gând? Că ar fi 
oine să se'nsoare şi el, să aibă o nevastă care 
sS-i vadă de toate. 

Şi începu să se învârtească pe lângă o fată 
durdulie, pe care în curând o şi întrebă: «Vrei 
85 fii femeia mea ?». «Ba bine că nu», răspunse ea. 

Şi se duseră la biserică de se cununară. După 
cununie, el o sul pe cal la spatele lui şi o duse 
3casă. Şi trăiră împreună multe zile fericite. 

Intr'o zi, Ion întrebă pe nevastă-sa: «Femee, 
*U ştii să mulgi vaca ?». 

«Cum să nu Ioane. Acasă maica totdeauna 
Mulgea vaca», răspunse ea. 

Ion se duse la târg de-i cumpără zece vaci 
roşii. Totul merse bine, până când într'o zi, 
^Ucându-se cu ele la râu să le adape, i se păru 
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că nu beau destul de iute şi le împinse tocmai 
în şivoi, unde se înnecară cu toatele. 

Cum se întoarse Ion acasă, hop ! şi ea să-i po
vestească ce făcuse. Dar Ion zise: «Lasă dragă. 
Nu-i nimica. Altădată să fii mai norocoasă. 

Mai trecu ce mai trecu şi într'o zi Ion întrebă 
pe nevastă-sa: «Femeie, tu ştii să creşti porci ?»• 

«Cum să nu, Ioane», răspunse ea. «Când eram 
acasă maica totdeauna creştea porci». 

Şi Ion se duse la târg şi-i cumpără şapte porci. 
Totul merse bine până într'o zi, când, dându-te 
de mâncare în covată, i se păru că nu mănâncă 
cu destulă poftă şi împingându-le capul în co
vată, îi înăbuşi pe toţi. 

Când se întoarse Ion acasă, h o p ! şi ea să-i 
povestească ce făcuse. Dar Ion zise: «Lasă 
dragă. Nu-i nimica. Altădată să fii mai noro
coasă». 

Mai trecu ce mai trecu şi într'o zi Ion în
trebă pe nevastă-sa: «Femeie, tu ştii să coci 
pâine ?». 

«Cum să nu Ioane», răspunse ea, «când eram 
acasă maica totdeauna cocea pâine». 

Şi Ion îi cumpără tot ce trebuia ca să facă 
pâine. Totul merse bine până într'o zi când 
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dându-i în gând să facă pâine albă pentru băr-
batu-său, luă sacul cu făină la spinare şi se duse 
cu el pe un mal înalt, unde, descoperind făina, 
o lăsă în bătaia vântului, crezând că astfel se 
Va curăţă de tărâte. Vântul însă luă cu el si 
târâtele si făina si în sac nu mai rămase 
nimic. 

Cum se întoarse Ion acasă, hop ! şi ea să-i po
vestească ce făcuse. Dar Ion zise: «Lasă dragă, 
nu-i nimica. Altădată să fii mai norocoasă». 

Mai trecu ce mai trecu şi într'o zi Ion în
trebă pe nevastă-sa: «Femeie, tu ştii să faci 
bere ?». 

«Cum să nu Ioane», răspunse ea, «când eram 
acasă maica totdeauna făcea bere». 

Şi Ion îi cumpără tot ce trebuia ca să facă 
bere. Totul merse bine până într'o zi, când se 
pomeni cu un câine negru că intră în casă şi 
Se duce drept la butoiul cu bere, uitându-se 
ţintă în ochii ei. II dădu afară, dar el rămase 
lângă uşă şi tot se uită ţintă la ea. «Ce te uiţi ?» 
strigă ea. «Nu ştii că sunt femeia lui Ion ?» şi su-
părându-se, scoase cepul dela butoi şi-1 azvârli 
după el. Câinele o luă la fugă, pe drum, femeia 
se luă după el, ca să-1 gonească cum se cade, 
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dar când se întoarse îndărăt, toată berea cur
sese şi butoiul eră gol. 

Când se întoarse Ion acasă, hop! şi ea să-i 
povestească ce făcuse. Dar Ion zise: «Lasă 
dragă, nu-i nimica. Altădată să fii mai noro
coasă !». 

Mai trecu ce mai trecu şi într'o bună zi fe
meii îi veni gust să scuture. Dar când dădu pa
tul cel mare la o parte, ce să vezi ? Un sac cu 
bani la perete. 

Cum se întoarse Ion acasă, hop! şi ea să-i 
povestească ce găsise. 

«Alea sunt parale pentru mai târziu, dragă», 
răspunse el. 

Cum se întâmplă că tocmai atunci, un hoţ 
stâ sub fereastră şi auzi ce vorbiseră. A doua zi 
pândi până plecă Ion de-acasă şi venind la uşă, 
bătu. 

«Ce doriţi dumneavoastră ?», întrebă Mally-
«Eu sunt «Mai târziu», zise hoţul. «Am venit 

să-mi dai sacul cu bani». 
Hoţul eră îmbrăcat în haine scumpe, şi biata 

femeie se simţi onorată că un astfel de domn 
venise el însuş să ceară sacul cu bani. Repe-
zindu-se dar pe scară, luă sacul de unde erâ 
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ascuns şi-1 dădu hoţului, care, fără să mai piardă 
vreme, o luă pe aci 'ncolo. 

Când se 'ntoarse Ion acasă, ea îi zise: 
«Ioane, a venit Domnul «Mai târziu» şi i-am 

dat sacul cu bani». 
«Ce spui ?» strigă Ion. 
«I-am dat sacul cu banii», răspunse ea şi-i 

povesti tot ce făcuse. 
«M'ai sărăcit!», strigă el. «Alea erau paralele 

pentru boier. Acuma n'avem decât să ne luăm 
lumea'n cap, până om găsi banii îndărăt». Şi 
Ion scoase uşa casii din ţâţâni şi zicând: «Pe 
asta doar să ne mai odihnim de-acuma capul», 
o luă în spinare şi plecară să caute pe «Mai 
târziu». 

Umblară ei mult şi bine, zile întregi, din zori 
şi până seara. Noaptea, Ion suia uşa în vreun 
copaq şi dormeau acolo sus, pe ea. Intr'o seară 
ajunseră lângă un munte înalt, la poalele că
ruia tocmai creştea un copac mare. Ion sul 
Uşa între ramurile lui şi se culcară. Peste noapte, 
femeia auzi un sgomot şi deşteptându-se văzu 
o poartă care se deschise în munte şi pe ea ie
şind doi domni cari duceau o masă, iar în urma 
lor, o droaie de domni şi de cucoane frumoase, 
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fiecare cu câte un sac în braţe. Şi ce să vezi? 
In coada tuturor iacă şi pe «Mai târziu» cu sacul 
lui Ion în braţe! Se aşezară cu toţii împrejurul 
mesii şi răsturnând sacii, începură să numere 
paralele, stând de vorbă şi bând vin. 

Numai decât, femeia îşi trezi bărbatul şi-1 

arătă ce văzuse. 
«Acuma ne-a venit şi nouă apa la moară», 

zise Ion plin de bucurie şi împingând uşa din 
toate puterile o făcu să cadă drept în mijlocul 
hoţilor, care speriindu-se peste măsură o luară 
la fugă, care încotro. Ion şi nevastă-sa se sco-
borîră însă din copac şi încărcând pe uşă atât 
cât putură duce se întoarseră drept acasă la el-
Apoi Ion cumpără nevesti-sl de două ori mai 
multe vaci şi mai mulţi porci decât înainte şi 
trăiră fericiţi şi în bună pace câte zile mai avură. 



P R I N Ţ E S A D I N C O L C H E S T E R 

Era odată un Rege, care-şi ţinea curtea la 
Colchester. El era viteaz, iubit de supuşii săi şi 
temut de duşmani. Dar tocmai când eră în 
culmea gloriei şi se credea mai fericit, Regina 
ii muri, lăsându-i o fată de cincisprezece ani, 
frumoasă şi blândă. Trist şi abătut, Regele, au
rind de o doamnă văduvă, tare bogată, care 
^Veâ si ea numai o fată, se hotărî s'o ia de soţie, 
cu toate că eră bătrână, urâtă şi cocoşată. In 
scurt timp cununia se făcu şi Regele, împreună 
cu toată boierimea şi poporul aduse în pa
lat pe Regina cea nouă. Nu trecu mult, şi Re
gina, împreună cu fiică-sa, care eră galbenă şi 
slută, ca şi maică-sa, începură să pârască în tot 
*clul pe prinţesă, până făcură pe Rege să piardă 
dragostea de ea. Biata domniţă, văzând că nu 
Jttai poate trăi în casa tatălui său, într'o zi, 
lntâlnindu-l prin grădină, îl rugă, cu lacrimi 
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în ochi să binevoiască a o lăsa să plece în lume 
ca să-şi caute norocul. Regele se învoi şi însăr
cina pe regină să-i dea cele trebuitoare pentru 
drum. Aceasta îi dădu un sac în care puse pâine 
neagră şi brânză uscată şi o sticlă de bere. Biata 
fată le luă, mulţumi şi plecă. Merse ce merse, 
prin gropi ; prin păduri şi prin vâlcele până 
ajunse la un moşneag, care stă pe un bolovan 
dinaintea unei peştere. Cum o văzu, moşnea
gul îi strigă: «Fată mare, fată mare, încotro aş» 
de repede?».—«Mă duc în lume, să-mi caut 
norocul», zise ea.— «Dar în sac şi în sticlă ce 
ai ?». —«In sac am pâine si brânză si în sticlă bere 
bună. — Nu vrei să guşti şi dumneata din ele?*-

«Bucuros», răspunse el şi stând amândoi jos» 
se ospătară. După ce isprăviră de mâncat, moş* 
neagul îi mulţumi şi zise: «Să mergi drept înă" 
intea ochilor până ai să dai de un gard de mă" 
răcini. Acolo să scoţi nuiaua asta şi lovind oe 

trei ori, să zici: «Deschide-te gardule şi lasă-n» 
să trec. După ce vei trece ai să ajungi la o fân' 
tână. Aşează-te pe marginea ei şi ai să ve# 
trei capete de aur cari or să iasă deasupra ap e l 

şi orice ţi-or zice ele, să faci». 
Prinţesa mulţumi, îşi luă rămas bun şi pleca-
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Ajunse la gard, făcu cum o învăţase moş
neagul, gardul se deschise şi o lăsă să treacă. 
Ajunse la fântână şi n'apucă bine să se aşeze 
pe marginea ei, când un cap de aur ieşi deasu
pra apei şi începu să cânte aşa: 

«Spală-mă, piaptănă-mă 
Şi pune-mă jos binişor». 

«Bine», zise ea şi după ce-1 spălă şi—1 piep
tănă cu un pieptene de argint, îl puse binişor 
Jos pe un strat de viorele. Pe urmă ieşi al doilea 
Şi al treilea şi după ce le spălă şi le pieptănă pe 
amândouă, şezu jos pe iarbă şi mancă de prânz. 

In acest timp, capetele şopteau între ele: «Ce 
fctă bună ! Ce bine să-i facem noi ?». Cel din-
fâiu zise: «Am s'o fac aşa de frumoasă încât 
sâ se îndrăgostească de ea cel mai mare prinţ 
tfin lume». Al doilea zise: «Am să dau trupului 
eJ o mireazmă mai plăcută decât a tuturor flo-
rilor». Al treilea zise: «Eu am să fac pe prinţ 
s o ia de nevastă, ca să ajungă cea mai mare 
regină din lume». 
. Când isprăvi de mâncat capetele o rugară să 
e dea drumul la loc în fântână, iar ea, fără să 
toe ce vorbiseră ele, le dădu drumul în fân-
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tână şi plecă pe aci'n colo. Nu trecu mult, şi 
zări departe, prin pădure, un Rege, care vâna-
Vru să se ascundă în tufiş, dar Regele o zărise 
si venind la ea, fu asâ de fermecat de frumu-
setea ei, încât nemai putându-se despărţi de 
ea, o luă cu el la palat, unde o îmbrăcă în hai' 
nele cele mai scumpe. Aflând apoi că e fiica 

Regelui din Colchester, porunci să se pregâ' 
tească câteva care aurite, în cari suindu-se cu 

prinţesa şi cu mulţime de boierime, plecară 
spre ţinuturile tatălui ei. 

Mare fu bucuria Regelui celui bătrân când 
văzu ce noroc dăduse peste fiică-sa, şi uitând 
toate pârile scornite de Regina cea slută şi pi#" 
masă, porunci de se făcu o nuntă înfricoşata) 
la care ţinură şase săptămâni jocurile, cânte' 
cile şi desfătările. 

Regina însă şi fata ei crâpau de necaz. 
Nu trecu mult şi aceasta văzând cât de bine 

nemerise soru-sa vitregă plecând să-şi încerce 

norocul, se hotărî să plece şi ea de-acasă. M a ' 
mă-sa o îmbrăcă în haine scumpe, îi dădu tof 

felul de dulceţuri şi de bunătăţi şi o sticlă c° 
vin dulce, pe cari luându-le, apucă pe acel^ 
drum pe care apucase soru-sa. 
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Ajunse la peşteră şi moşneagul o 'ntrebă: 
«Fată mare, încotro aşa de repede ?». — «Ce-ţi 
pasă dumitale!», răspunse ea măreaţă. «Dar în 
sac şi în sticlă ce ai ?», ma> întrebă el. «Bună
tăţi cum n'ai mai văzut dumneatale», răspunse 
ea. — «Nu vrei să-mi dai şi mie să gust din ele?». 
«Ba despre asta să-ţi pui pofta'n cui!», răspunse 
ea şi plecă pe acl'ncolo. Bătrânul se 'ncruntă şi 
zise: «Rea soartă te-aşteaptă !». Dar ea nu-1 băgă 
în seamă şi merse înainte până ajunse la gardul 
de mărăcini, prin care încercând să treacă, se 
înţepă şi se zgârie de ieşi la lumină plină de 
sânge. Se duse dar la fântână să se spele şi cum 
se apropie unul din capete şi ieşi deasupra. 

«Spală-mă, piaptănă-mă, • 
Şi pune-mă jos binişor», 

2ise el. 

«Na pieptănătură !», zise ea îndârjită şi-i dădu 
Una cu sticla 'n cap. 

Ieşiră apoi al doilea şi al treilea, dar păţiră 
întocmai ca cel dintâiu. Atunci se sfătuiră toate 
trei cum să pedepsească răutatea ei. Cel din
tâiu zise: «Să se umple de lepră». Al doilea zise: 
"Trupul ei să miroasă urât!». Al treilea zise: 
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«Să se mărite cu un ciobotar dela ţară!», şi se 
deteră afund. Fata plecă dar fără să'nţeleagă ce 
se sfătuiseră ele şi merse şi merse până ajunse 
la un bâlciu. Acolo toată lumea fugea de ea, 
numai un biet ciobotar dela ţară se apropie şi 
o 'ntrebă cine este. Ea răspunse că e fiica vi
tregă a Regelui din Colchester. Ciobotarul, care 
dresese pantofii unui călugăr bătrân şi primise 
dela el, ca plată, fiindcă n'avusese bani, o cutie 
de unsoare pentru lepră şi o sticlă de spirt pen
tru mirosul greu al corpului, cum auzi aceasta, 
îi zise: «Eu te vindec dacă făgăduieşti să mă iei 
pe urmă de bărbat». Fata n'avu încotro şi făgădui) 
iar ciobotarul, ţinându-se de vorbă, în câteva 
zile o vindecă, după care lucru se şi cununară. 

Când auzi Regina pe cine luase fata ei se ne
căji aşâ de amarnic, încât nemai putând îndura, 
se duse în fundul grădinii şi se spânzură. 

Regelui îi păru bine că scăpase de ea, fiii1' 
du-i însă milă de fată, îi dărui câţiva galben1 

ca să-şi cumpere o căsuţă în partea cea mai în* 
depărtată a împărăţiei, unde trăi toată vieaţ3 

torcând lână, alături de bărbatu-său, care câf 
pea ghete şi ciubote. 



P E U N V R E J D E F A S O L E 

Erk odată o văduvă săracă, care trăia departe 
de oameni, într'un sătuc uitat de lume împre
ună cu băiatul ei, Jacob. Cum nu-1 avea decât 
Pe el, îl răsfăţase aşa de mult, încât ajunsese să 
*Ui se mai poată înţelege cu el. Din zi în zi se 
fecea mai uşuratec, mai cheltuitor şi mai neso
cotit. Nu vrea să muncească nimic, aşa încât în 
scurt timp ajunseră amândoi muritori de foame. 

După ce vândură toate lucruşoarele mai de 
Preţ din casă, se văzură siliţi, într'o bună di
mineaţă să-şi vândă şi vaca din bătătură. Biata 
vSduvă plângea cu lacrimi amare la gândul că 
aveâ să se despartă de văcuţa ei şi-1 mustră pe 
Jacob, că din pricina lui ajunseseră la sapă de 
'ernn. Jacob, care n'avea inimă rea, se'ntrista şi 
el> începea să plângă alături de ea şi s'o mân
gâie, dar după un ceas uită tot şi nimeni nu eră 
^ai vesel şi mai voios decât el. Foamea însă 
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începuse să nu-i mai dea pace, de aceea, vă
zând că nu mai are încotro, luă vaca de funie 
şi cu tot plânsul mame-sl, plecă s'o vânzk. 

Pe drum se întâlni cu un măcelar, care-! în
trebă dacă nu-i e vaca de vânzare. Jacob răs
punse că e de vânzare. «Şi cam cât ai cere dum
neata pe ea ?», întrebă măcelarul. Jacob nu răs
punse numai decât, căci ochii lui fuseseră atraşi 
de nişte boabe de fasole minunate, roşii, vinete, 
pestriţe, pe cari negustorul le ducea într'un coş, 
pe mână. «Le vrei ?», întrebă el, văzând încotro 
se uita băiatul şi ştiindu-1 uşurel peste măsură, 
îi zise că i le dă pe toate, în schimbul vacii. Pli*1 

de bucurie şi încântat de târgul pe care-1 fă
cuse, Jacob dădu gogea-mi-te vaca, pe un coş 
cu boabe de fasole şi se întoarse acasă. Când 
văzu biata mamă-sa ce-i făcuse odorul de băiat, 
se supără aşa de tare, încât luă boabele şi l e 

aruncă pe toate pe fereastră. 
A doua zi desdedimineaţă, mort de foame Ş1 

amărît, Jacob se sculă şi se scoborî în grădină» 
când colo ce să vezi ? Boabele de fasole din ajun 
încolţiseră, iar unele crescuseră aşâ de mari, î*1" 
cât vrejurile lor dese şi încâlcite se împreuna
seră şi împletiseră un fel de funie dreaptă Ş1 
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groasă care se urca până la cer. Cât ai clipi din 
ochi, lui Jacob îi veni gust să se suie pe ea — 
şi uitându-şi de foame şi de tot, alergă la ma-
mă-sa să-i spuie ce avea de gând să facă. Biata 
femee când o mai auzi şi pe asta începu din nou 
să plângă şi să-1 roage să se astâmpere, dar el 
fără să mai asculte nimica, se agăţă de vrej şi 
începu să se suie. Şi se sul, se sul, dar cu cât 
se suia, cu atât vrejul par'că se înălţă şi abia 
după câteva ceasuri, mort de foame şi de os
teneală, ajunse în vârf. Acolo ce să vezi? De 
jur împrejur o ţară pustie. Cât vedeai cu ochii 
nu se zărea un pom, sau o casă, sau un tufiş 
Verde. Abătut, stătu jos pe un bolovan şi în
cepu să se gândească la maică-sa. Acuma-i pă
rea rău că n'o ascultase, dar eră prea târziu. 
Stătu ce stătu şi văzând că soarele a trecut de 
tiimiezi, se sculă de jos şi o porni la voia întâm
plării în nădejdea că doar va da peste vreo lo
cuinţă omenească, unde să ceară un codru de 
pâine, dar n'apucă să facă câţiva paşi, când deo
dată, chiar ca din pământ îi ieşi înainte o fe
meie frumoasă, îmbrăcată în alb, care ţinea în 
mână o nuieluşă de argint. Ea se apropie de 
lacob şi-i zise: «Eu am să-ţi spui o poveste pe 
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care mama ta n'a avut voie să ţi-o spuie până 
acum. Sunt o zână şi dacă-mi făgăduieşti să 
faci tot ce-ţi voiu porunci eu, are să fie bine de 
tine., iar dacă nu, ai să rămâi pentru totdeauna 
pe tărâmurile astea pustii, departe de mama ta». 

Bietul Jacob se sperie rău, când auzi că era 
vorba să rămâie pe-acolo şi făgădui zânei câ 
va face tot ce-i va,porunci ea. 

Atunci zâna îi spuse aşâ: «Tatăl tău, pe care 
tu nu l'ai cunoscut, a fost un om bogat şi foarte 
bun. El ajută pe toţi săracii şi nu se da înapoi 
dela nici o faptă bună. Vestea binefacerilor lui 
ajunse până departe, aşâ încât un uriaş, vestit 
şi el pentru cruzimea şi inima lui neagră, ho
tărî să-1 piarză. Intr'o zi, pândind ora când ta
tăl şi mama ta, treceau printr'o pădure, le ieşi 
înainte şi omorî pe tatăl tău. Iar pe mama ta, 
împreună cu tine, care nu erai decât de vreo 
câteva luni, o închise într'un turn al castelului 
lui. Acolo petrecurăţi mulţi ani în robie. Ser
vitorii voştri, miraţi că nu li se mai întorceau 
stăpânii, plecară în toate părţile să vă caute, 
dar nimeni nu vă mai dădu de urmă. Uriaşul 
făcu un testament falş, în care spunea că tatăl 
tău, murind, 1-a lăsat pe el să vază de avere 
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până vei fi tu mare şi astfel puse mâna pe tot 
ce aveaţi. După aceea făcu pe maică-ta să jure 
că nu va spune la nimeni cele întâmplate şi 
suind-o cu tine în braţe într'o corabie îi dădu 
drumul pe mare. Corabia pluti încoace şi în
colo bătută de toate vânturile până se opri la 
malul unei ţări. Acolo biata femeie vândîi câ
teva giuvaericale, pe cari mai putuse să le as
cundă în sân şi o porni încotro văzu cu ochii. 

Trebuie să ştii că eu eram zâna cea bună a 
tatălui tău. într'o zi, făcui o greşală şi zânele 
cele mari îmi luară puterea tocmai în timpul 
când uriaşul plănuia moartea tatălui tău. Abia 
în ziua când te-ai întâlnit cu măcelarul mi-a 
Venit puterea la loc. Eu te-am făcut să rămâi 
cu ochii la boabele de fasole, şi să dai vaca pe 
ele, eu am făcut să crească vrejul cel înalt pe 
care te-ai urcat până aici, fiindcă uriaşul tră
ieşte în ţara asta şi tu eşti cel care trebuie să 
fâsbune moartea tată hai tău. 

Şi-acuma apuc-o drept înainte pe drumul 
acesta şi în curând vei ajunge la palatul lui. 
Te-aşteaptă primejdii mari, dar dacă împli
neşti ce ţi-am spus, toate averile lui vor ii ale 
tale, dacă nu, alte necazuri şi mai mari se vor 
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abate pe capul tău. Şi-acuma du-te cu Dum
nezeu, căci eu te voiu ajută ori decâte ori vei fi 
în nevoie», si zicând aceste cuvinte se făcu ne-
văzută. 

Jacob rămase singur cuc, în mijlocul drumu
lui cu inima cât un purice de grijă şi de frică. 
Intr'un târziu, hotărându-se să facă cum îi zi
sese zâna porni către răsărit şi merse ce merse 
până ajunse dinaintea unei case mari. La poartă 
stătea o femeie frumoasă. Jacob se apropie de ea 
si o rugă să se milostivească a-i da o bucăţica 
de pâine şi un colţişor unde să-şi poată odihni 
oasele în noaptea aceea. Femeia se miră grozav. 
văzându-l,şi-i spuse că de multă vreme nu mai 
trecea nimeni pela poarta lor, fiindcă bărba-
tu-său eră un uriaş înfricoşător, care mancă 
carne de om. 

In inima lui, Jacob se sperie rău când auzi 
acestea, dar prefăcându-se că nu-i e frică, se 
rugă de femeie să se 'ndure să-1 găzduiască mă
car o noapte în casa ei şi să-1 ascunză unde o 
şti ea mai bine. După multe rugăminţi, femeia 
se'nduioşă şi băgându-1 în casă, trecură prin-
tr'o sală mare cu jilţuri frumoase, pe urmă pri n 

multe odăi mari şi pustii până ajunseră într'un 
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coridor strimt şi întunecos, care de o parte şi 
de alta, în loc de ziduri, avea nişte gratii groase 
din dosul cărora veneau tot felul de gemete şi 
de planşete. Pasă-mi-te acolo erau închişi robii 
uriaşului, din care tăia câte unul la zile mari 
şi-1 mânca. , .' 

Bietul Jacob tremura ca varga când intrară 
în sfârşit într'o bucătărie luminoasă în care ar
dea un'foc ţeapăn. ' 

Femeia îi puse dinainte multe lucruri bune 
si Jacob se ospăta după pofta inimei. Nu isprăvi 
însă bine de mâncat când deodată, casa în
treagă se cutremură din temelii! Uriaşul se'n-
torcea acasă şi bătuse în poartă. Femeia ascunse 
cât ai clipi din ochi pe Jacob în cuptor şi ieşi 
să-i deschidă. Nu trecu mult şi glasul uriaşului 
răsună ca un tunet prin toată casa. «Nevastă, ne
vastă, miroase-a carne de om»,, striga el. «Robii 
din cuşcă bărbate», răspunse ea şi uriaşul cre
zând că e aşa, şezu jos lângă foc şi se puse pe 
mâncat. Jacob, din cuptor, se uită prmtr'o cră
pătură si se minuna de halcile de carne pe cari 
le'nghitea nemestecate şi de cofele cu vin pe 
cari le sorbea pe nerăsuflate. Când isprăvi, zise 
nevesti-si să-i aducă pe masă găina lui cea fer-
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mecată. Cum o aşeză femeia pe masă, el îi zise: 
«Ouă!» şi găina ouă un ou cu totul şi cu totul 
de aur. Jacob din cuptor, uitându-se prin eră-
păturica lui nu mai putea de mirare, căci de 
câte ori uriaşul îi zicea: «ouă» găina oua câte-un 
ou cu totul şi cu totul de aur. Mult timp se 
juca uriaşul astfel cu ea şi după ce obosi, aţipi 
pe scaun lângă foc. Femeia se duse şi ea să se 
culce şi în curând uriaşul începu să sforăie de 
se cutremură casa. Văzând aceasta, Jacob ieşi 
binişor din cuptor, se apropie de masă, înhaţă 
găina şi o porni pe acl'ncolo cu ea la subţioară. 

Ajunse într'un suflet la vrejul de fasole şi cât 
ai clipi din ochi începu să scoboare până ajunse 
pe tărâmul cellalt la mamă-sa. 

Mare fu bucuria acesteia când îl văzu întor-
cându-se cu găina cea minunată, care le ouă 
atâtea ouă de aur încât în curând Jacob şi mama 
lui ajunseră putrezi de bogaţi. 

Trăiră câtva timp în spor şi în belşug, până 
când deodată, într'o bună zi, nu ştiu cum, Iu1 

Jacob i se făcu de ducă pe tărâmul cellalt. Des' 
dedimineaţă dar, până nu prinse mamă-sa de 
veste, se sul pe vrejul de fasole şi când dădea'fl 
spre seară, ajunse ca şi de data cealaltă la casa 
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uriaşului şi găsi pe femeie ca şi atunci, în poartă. 
Rugându-se mult de ea şi văitându-se că e mort 
de foame şi de osteneală, o înduplecă sâ-1 pri
mească în casă şi să-1 ascunză într'un dulap. 
Cum se întoarse uriaşul începu să strige ca de 
data cealaltă: «Nevastă, nevastă, mie-mi mi
roase a carne de om». «Nu-i nimica bărbate, 
robii din cuşcă», răspunse ea şi el o crezu ca şi de 
data cealaltă apoi aşezându-se la masă mancă 
până se satură bine şi porunci nevestii să-i aducă 
sacii lui cu aur şi cu argint. După ce se juca 
mult timp cu banii şi-i numără de mai multe 
ori, aţipi în scaun şi în curând casa întreagă ră
sună de sforăiturile lui. Jacob ieşi încet din du
lap şi se apropie în vârful picioarelor de saci, 
dar un căţeluş care dormea sub scaunul uria
şului îl simţi şi începu să latre de lua casa'n sus. 
Uriaşul însă dormea asâ de greu încât nu se des-
teptă şi Jacob aruncând sacii la spinare o porni 
cu ei spre ţărmurile noastre. Când ajunse acasă, 
iriamă-sa nicăieri. Odăile pustii. Porni s'o caute 
prin sat şi o găsi bolnavă pe moarte de grija 
lui, la o babă doftoreasă. Cum îl văzu, se făcu 
sănătoasă şi întorcându-se amândoi acasă cu 
Sacii de bani, trăiră iarăşi câtva timp fericiţi. 
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Pe Jacob însă îl împingea ceva să se ducă din 
nou pe tărâmul cellalt şi într'o dimineaţă, scu-
lându-se cu noaptea'n cap, se sul, cam cu frică 
în inimă pe vrejul de fasole. Către seară ajunse 
la casa uriaşului şi găsind pe femeie la poartă, 
o rugă să-1 găzduiască până a doua zi. Femeia 
nu-1 cunoscu nici de data aceasta şi după multe 
rugăminţi se'nduplecă să-1 primească în casă, 
îi dădu să mănânce şi-1 ascunse într'o căldare-

In curând uriaşul se'ntoarse acasă şi începu sa 
strige ca de dăţile celelalte: «Nevastă, nevasta, 
mie-mi miroase a carne de om» şi neîncrezân-
du-se în cuvintele ei, începu să caute prin toată 
casa. La sfârşit, apropiindu-se de foc, puse 
mâna pe capacul căldării, ca să se rezime, iar 

Jacob din năuntru, crezând că i-a sunat ceasul 
de pe urmă, închise ochii, îşi făcu cruce şi-Ş1 

aşteptă moartea. Spre marea lui uimire însă, uria
şul nu ridică capacul şi se aşeză liniştit lângă foc-

Când isprăvi de mâncat porunci nevesti-s1 

să-i aducă harpa. Jacob ridică niţel capacul căi' 
dării şi în curând văzu pe femeie punând dina' 
intea uriaşului o harpă de toată frumuseţea, 
care, cum îi zise: «Cântă!» începu să cânte aşa 

de frumos de ar fi înduioşat lemnele şi pietrele-
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Pe uriaş însă muzica nu-1 înduioşa şi după pu
ţin timp, adormi. Cum văzu aceasta, Jacob ieşi 
din căldare şi plăcându-i cântecul harpei mai 
mult decât tot aurul şi argintul uriaşului, se 
apropie de ea ca s'o fure. Harpa însă se vede că 
eră fermecată, căci cum se apropie Jacob, în
cepu să strige din răsputeri: «Stăpâne! stă
pâne !». Uriaşul se deşteptă şi văzând pe Jacob, 
vru să se repeadă la el. Jacob însă o luase de 
mult la sănătoasa si uriaşul, care băuse asâ de 
mult încât abia se putea ţine pe picioare, se luă 
cum putu după el. Un pas al lui însă era cât 
Zece paşi ai lui Jacob, aşa încât după o goană 
desnădăjduită, în timpul căreia uriaşul strigă 
după el cu un glas de tunet şi eră gata, gata să-1 
ajungă, Jacob ajunse în sfârşit cel dintâiu la 
vrej şi începu să se scoboare cât putea mai iute. 
Cum se văzu jos, ceru o secure şi în clipa în 
care uriaşul punea piciorul să se scoboare şi el, 
cu o lovitură zdravănă reteză vrejul tocmai dela 
rădăcină şi uriaşul căzu cât eră de lung în gră
dină. Apoi Jacob ceru iertare mamei sale pentru 
toate supărările pe cari i le pricinuise şi trăiră 
de-atunci încolo fericiţi câte zile mai avură. 



D I C K W H I T T I N G T O N 
Ş I P I S I C A L U I 

In zilele faimosului Rege Eduard al III-lea, 
trăia în Anglia un băieţel anume Dick, ai cărui 
părinţi muriseră când el eră foarte mic. Desculţ 

ţ şi trenţăros umblă de colo până colo prin sat, 
doar de s'o milostivi cineva să-i dea şi lui un 
codru de pâine. Eră prea mic ca să poată lucră 
ceva, dar ascultă la tot ce spuneau ceilalţi ca 
*in om mare. In toate părţile unde se adunau 
ţăranii la vorbă eră nelipsit. Dumineca, înainte 
de a veni preotul la slujbă, pe pietrele mor
mintelor din cimitir, în toate zilele desdedimi-
Ueată, când se deschidea usa bărbieriei, si la 
cârciumă numai de el dedeai. 

In felul acesta auzi o mulţime de poveşti 
despre oraşul cel vestit, numit Londra, despre 
domnii şi doamnele bogate, cari locuiau în el, 
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despre petrecerile de-acolo, despre străzile lui 
pardosite cu aur. 

Şi într'o zi când un camion înhămat cu opt 
cai, cu clopote mari la gât, trecea prin mijlocul 
satului, Dick, gândindu-se că poate se duce la 
Londra, rugă pe cărăuş să-1 lase şi pe el s3 
meargă pe lângă cai. Acesta, auzind că n'are 
nici tată, nici mamă, şi nici pe nimeni pe lume, 
se'nvoi şi-1 luă. Nimeni n'ar şti să spună cutf1 

nu muri de foame pe drum şi cum fu în stare 
să alerge atâtea zile pe lângă cai. Poate că din 
când în când prin oraşele prin cari trecea, se 
găsea câte o inimă bună să-i dea şi lui o bucată 
de pâine şi poate că, noaptea, cărăuşului făcân-
du-i-se milă de el, îi dădea voie să se suie dea
supra lăzilor şi pachetelor din camion. 

Cum necum, Dick ajunse la Londra şi cum 
se văzu acolo o luă la fugă pe străzi, ca să ajungi 
mai repede la cele pardosite cu aur. El văzuse 
în vieaţa lui, unul sau doi galbeni şi ştia cât de 
mulţi bani se pot căpăta în schimbul lor, aşa 

încât se gândiâ că o să fie destul să ia câteva 
bucăţele din străzile cele minunate, ca să se 
facă oricât de bogat ar fi dorit. In graba luj 
uită si să mulţumească bunului cărăuş, care-1 
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adusese până acolo, şi alergă în sus şi'n jos până 
se făcu noapte, dar nu găsi decât noroi în loc 
de aur şi când se făcu întuneric bine se aşeză 
în colţul unei strade şi începu să plângă până 
adormi. 

A doua zi de dimineaţă mai mult mort de 
foame, se sculă de acolo şi o porni drept înaintea 
ochilor, rugându-se de toţi trecătorii să-i dea 
un gologan să-şi cumpere pâine, dar trecătorii 
erau foarte grăbiţi, şi abia dacă se găsiră doi-trei 
să-i dea câte-un gologan. 

La urma urmii, unui domn bine îmbrăcat i 
se făcu milă de el, văzându-1 cât era de înfo
metat şi-1 întrebă de ce nu se duce să lucreze. 
«Cum nu m'aş duce», răspunse Dick, «dar vezi 
că nu ştiu unde». «Dacă vrei, vino cu mine», zise 
domnul şi-1 duse la ţară, unde-1 puse să facă 
clăi de fân. Dick munci acolo cu dragă inimă 
până se isprăvi munca şi fu silit să se'ntoarcă 
înapoi la oraş. 

Acolo începu din nou vieaţa dinainte şi în 
scurt timp ajunse aşa de slăbit de foame, încât 
nu mai avu putere nici să cerşească. Se opri 
dar la uşa unui negustor bogat, Domnul Fitz-
Warren, unde îl zări în curând bucătăreasa, o 
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femeie rea, care-i strigă: «Pleacă de-acolo, cer
şetoriile, dacă nu vrei să-ţi arunc o oală cu apă 
fiartă în cap!». 

Cum se întâmplă, că tocmai atunci Domnul 
Fitzwarren se întoarse acasă şi când văzu un 
băiat murdar culcat la uşa lui îi zise: «Ce cauţi 
tu aici, băete? Nu ţi-e ruşine să fii aşa de 
leneş ?» 

«Nu sunt leneş, domnule!», răspunse bietul 
Dick, «dar n'am ce lucră şi mi se pare, că sunt 
bolnav de foame». 

Negustorului i se făcu milă de el şi-i zise sa 
intre în casă dar eră aşa de slăbit încât nu putu 
să se ridice singur de jos. Domnul Fitzwarren 
puse atunci pe un servitor să-i ajute să-1 ducă 
în casă şi să-i dea de mâncare. Apoi hotărî să-1 
ţie la el, ca rândaş la bucătărie. 

In casa asta Dick ar fi fost cât se poate de 
fericit, dacă n'ar fi fost bucătăreasa cea rea-
care-i găsea vină din toate celea şi-1 certă de 
dimineaţa până seara, ba când îi venea bine, 
mai dedea si-n el cu mătura si cu tot ce-i cădea 
în mână. 

La urma urmii, află despre răutatea ei şi dom
nişoara Alisa, fiica stăpânului, care o chemă şi-' 



DICK WHITTINGTON ŞI PISICA LUI 133 

spuse că dacă nu încetează cu purtarea ei rea o 
să fie dată afară. După aceea, bucătăreasa se 
mai potoli, dar un alt necaz căzu pe capul lui 
Dick. In podul în care dormea erau o mul
ţime de găuri de şoareci şi de şobolani şi toată 
noaptea nu se putea odihni din pricina lor. 

Intr'o zi, Dick curaţi ghetele unui domn şi 
acesta, drept mulţumire, îi dădu doi gologani. 
Dick se gândi mult ce să facă cu banii aceştia 
şi la urma urmii se hotărî să-şi cumpere o pi
sică. Chiar în ziua aceea văzu o fetiţă cu o pi
sică în braţe, care i-o dădu bucuros pentru doi 
gologani. Seara o duse în podul în care dormea 
şi în scurt timp nu mai rămase în el nici picior 
de şoarece sau de şobolan. 

Dick ţinea foarte mult la pisică şi niciodată 
nu uită să-i aducă o parte din mâncarea lui dela 
masă. Intr'o zi, stăpânul trimise pe mare o co
rabie încărcată cu mărfuri şi chemând pe toţi 
servitorii îi întrebă pe fiecare, dacă ar vrea să 
trimită ceva. Toţi vrură să-şi încerce norocul, 
afară de bietul Dick, care neavând nici bani, 
nici vreo marfă de trimis, nici nu veni în casă. 
Domnişoara Alisa însă, băgă de seamă că lip
seşte, şi ghicind din care pricină, trimise să-1 
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cheme. Când îl întrebară ce vrea să trimită pe 
corabie, el răspunse că n'are pe sufletul lui de
cât o pisică, pe care a cumpărat-o cu doi go
logani dela o fetiţă. 

«Ad-o încoace, băiete», zise Domnul Fitz-
warren — şi Dick, suindu-se în pod, luă pi
sica în braţe şi cu ochii înotând în lacrimi, o 
dete căpitanului. 

Toată lumea se prăpădi de râs, văzându-1, 
iar domnişoara Alisa, înduioşată, îi dădu doi 
gologani să-şi cumpere altă pisică. Bucătăresei 
celei rele însă, i se făcu necaz pe Dick, văzând 
cât de mult ţineau la el stăpânii, şi începu din 
nou să se poarte rău cu el. Aşa încât, într'o zi, 
bietul Dick, nemaiputând îndura batjocurile şi 
bătăile ei, se hotărî să-şi ia lumea în cap. A doua 
zi dar, disdedimineaţă, îşi strânse câteva zdrenţe 
într'o legăturică, se coborî binişor pe scară şi 
ieşi pe furiş din casă. Merse într'un suflet până 
ieşi din oraş şi ajungând la o piatră, care, până 
azi poartă numele de piatra lui Whittington, se 
aşeză pe ea şi începu să se gândească încotro 
s'o apuce. Cum sta el însă aşa, dus pe gânduri, 
ce să vezi ? Clopotele unei biserici din apropiere 
începură să bată şi lui Dick i se păru că zic aşa-' 
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«Intoarce-te'napoi, vei fi primarul Londrei!» 
«Primarul Londrei ?», zise Dick şi când se 

gâadi că o să meargă în trăsură când va fi mare, 
îsi uită de certele si de ocările bucătăresei si se 
întoarse îndărăt. 

Din fericire bucătăreasa cea bătrână nu se 
sculase încă, aşa încât nimeni nu băgă de seamă 
isprava lui. 

In acest timp, corabia cu pisica lui călătoria 
departe, pe mare, şi eră împinsă de vânt toc
mai pe coastele Barbariei, unde locuiau nişte 
popoare necunoscute până atunci. Acolo se opri 
şi fu numai decât înconjurată de locuitori, cari 
primiră cu bunăvoinţă pe marinari şi nu se mai 
saturau uitându-se la mărfurile pe cari le adu
ceau. 

Căpitanul trimise probe din mărfurile cele 
mai bune regelui ţării, care fu aşa de mulţu
mit, încât chemă pe căpitan la palat. Acolo se 
aşezară la masă pe nişte covoare ţesute cu fir 
de aur şi de argint. 

Regele şi regina stau la capetele mesii şi în 
curând bucatele fură aduse de sclavi negri. Nu 
trecu însă mult, când o puzderie de şoareci şi 
şobolani năvăliră înăuntru şi se repeziră la bu-
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cate, iar regele şi regina trebuiră să aştepte să 
se sature ei ca să poată începe să mănânce. Că
pitanul se miră peste măsură cum de îngăduie 
regele asemenea animale urîte la masa lui, dar 
un vecin îi răspunse că regele ar dă jumătate 
din avuţiile lui să scape de ei, fiindcă nu numai 
la masă nu-1 lasă în pace, dar şi noaptea în pat 
se suie pe el, aşa încât trebuie să-1 păzească ci
neva ca să se poată odihni. 

Cum auzi aceasta, căpitanul îşi aduse aminte 
de pisica bietului Dick. 

«Rege», zise el, «am pe vapor un animal, care 
cum va intra aici, toţi şoarecii şi şobolanii vor 
lua-o la goană». 

Inima regelui, la auzul acestor cuvinte bătu 
aşa de tare, încât turbanul îi sări cât colo din 
cap. «Unde e ? Adu-1 iute», zise el «şi dacă ne 
scapă într'adevăr, ai să pleci dela mine cu co
rabia plină de aur şi de argint!» 

In timp ce căpitanul se duse să aducă pisica, 
regele porunci să se gătească un nou rând de 
bucate, aşa încât când intră el în sală cu pisica 
sub braţ, masa era plină de şoareci şi şobolani, 
care-şi vârau boturile lor murdare prin buca' 
tele regale. 
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Cum îi zări, pisica n'aşteptă mult şi făcând: 
zup! din braţele căpitanului se repezi la ei şi 
în câteva minute îi gâtul aproape pe toţi. Pu
ţinii cari putură scăpă cu fuga, se ascunseră tre
murând prin găurile lor. 

Regele însă şi regina, plini de mulţumire de 
fapta domnişoarei Pussy, cerură s'o vadă mai 
de-aproape şi căpitanul începând s'o cheme: 
«Puşi, puşi, puşi», ea veni foarte prieteneşte. Re
gina însă se sperie grozav văzându-se aşa de 
aproape de un animal, care făcuse asemenea mă
cel printre şobolani. 

Şi cu greu îşi luă inima în dinţi să puie mâna 
pe blana ei moale, zicând cu frică: «putl, puţi, 
puţi». Domnişoara Pussy începu să dea din coadă 
de mulţumire şi căpitanul o puse atunci în poala 
reginei, unde începu să se joace cu un ciucure 
dela brâul ei şi în curând simţindu-se foarte 
bine, începu să toarcă. Regele, aflând că puii 
domnişoarei Pussy ar putea scăpă de şoareci ţara 
întreagă, se învoi cu căpitanul să-i cumpere 
toate mărfurile după corabie şi numai pentru 
pisică să-i dea de trei ori cât pentru tot restul. 

Căpitanul se învoi şi după ce primi plata, îşi 
luă rămas bun dela înalta sa gazdă, plecă, 
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şi după o călătorie fericită ajunse înnapoi la 
Londra. 

Intr'o dimineaţă domnul Fitzwarren tocmai 
9 

ajunsese la bancă şi se aşezase la masa lui de 
lucru, când auzi pe cineva bătând în uşă: «toc! 
toc !». «Cine e ?», întrebă el. «Om bun», răspunse 
cineva de afară. «Vă aduc veşti bune despre co
rabia dumneavoastră, Unicorn». Domnul Fitz
warren sări drept în sus, deschise uşa şi ce să 
vezi ? Căpitanul corăbiei împreună cu doi oa
meni, aduceau o lădiţă plină cu aur şi cu pietre 
scumpe. «După cum vedeţi, călătoria noastră a 
fost fericită», zise el şi-i povesti toată întâm
plarea cu pisica. 

Domnul Fitzwarren puse numai decât sa 
cheme pe toţi servitorii şi arătându-le pe Dick, 
care tocmai spălase vasele la bucătărie şi era 
murdar până la urechi, le povesti şi lor cele în
tâmplate, porunci să i se aducă un scaun şi să i 
se zică de aci înnainte: «Domnule Whittington» 
în loc de «Dick», cum i se zicea până aci. 

Bietul băiat credea că-şi bat joc de el. «Lăsa-
ţi-mă, domle, să mă duc în treaba mea», zicea 
el, «numai vă faceţi de râs cu mine !». 

«Domnule Whittington», îi răspunse d-1 Fitz-
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warren, tot ce-ţi spunem noi e curatul adevăr. 
Căpitanul aci prezent a vândut pisica dumitale 
Regelui Barbariei, care i-a dăruit în schimb lă-
diţa aceasta plină cu mai multe avuţii decât 
posedez eu însu-mi în lumea întreagă. Toate 
acestea vă aparţin şi acuma nu vă rămâne nimic 
mai bun de făcut, decât să vă ocupaţi a le pune 
la loc sigur». 

Bietul Dick nici nu mai ştia ce să facă de bu
curie. El rugă întâiu pe stăpânul său să ia oricât 
ar vrea din comorile acelea, apoi pe stăpână, 
apoi pe domnişoara Alisa şi fiindcă nici unul 
nu primi, Dick începu să facă daruri căpita
nului, servitorilor, chiar şi bucătăresei celei rele. 
La urmă, Domnul Fitzwarren îl sfătui să se 
consulte cu un avocat şi să cheme un croitor 
care să-1 îmbrace ca lumea. 

După ce se spălă bine pe faţă, îşi încreţi pă
rul, îşi puse o pălărie nouă în cap şi se îmbrăcă 
cu un rând de haine frumoase, par'că fu altul 
şi domnişoara Alisa care totdeauna fusese bună 
cu el, nu mai văzu nici o deosebire între el şi 
filfisonii, cari veneau în vizită la ea. Din una'n 
alta, prinseră dragoste unul de altul şi Dick în 
fiecare zi îi făcea cele mai drăguţe daruri. 
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In curând şi d-1 Fitzwarren prinse de veste 
că se iubeau şi cu mare bucurie hotărî să-i lo
godească. 

Nunta se făcu cu mare pompă şi veniră la ea 
primarul Londrei şi toţi mai marii oraşului. 

Mai târziu, povestea spune că d-1 Whitting-
ton şi soţia lui avură mai mulţi copii şi trăiră 
în mare avuţie si fericire, ba încă sub Henric 
al V-lea ajunse el însuş primarul Londrei şi fu 
ridicat la rangul de cavaler. 

Statuia de piatră a d-lui Richard Whitting-
ton cu pisica lui în braţe, a stat până în anul 
1870, deasupra porţii închisorii celei vechi din 
Newgate. 



G O B B O R N S E E R 

Era odată un om, anume Gobborn Seer, care 
avea un fiu, anume Jacob. Intr'o zi, Gobborn 
îl trimise la târg cu o piele de oaie zicându-i: 
«Să-mi aduci îndărăt şi pielea şi banii pe care-i 
vei luă pe ea!». 

Jacob se duse, dar nu găsi pe nimeni, care 
să-i dea bani, fără să ia pielea. Astfel încât se 
întoarse acasă descurajat. Gobborn însă îi zise: 
«Nu-i nimica. Să te mai duci şi mâine». A doua 
zi Jacob se duse iar, dar nimeni nu vrii să-i ia 
pielea în condiţiile acestea». 

Când se întoarse acasă tată-său îi zise: «Să 
mai încerci si mâine». 

9 

A treia zi lucrurile se petrecură ca şi în zi
lele celelalte şi Jacob se întorcea acasă abătut, 
când, ajungând la o punte, se rezimă de ea şi 

I stătea aşa, gândindu-se că poate ar fi mai bine 
j să-şi ia lumea în cap, ca să nu mai deâ ochi cu 



I 4 2 BASME ENGLEZEŞTI 

tată-său. O fată care spăla rufe în râu, îl văzu 
şi-1 întrebă: «Dacă nu-ţi e cu supărare, spune-mi 
şi mie ce necaz a dat peste dumneata de eşti aşa 
de amărât». 

Jacob îi povesti toate din fir în păr iar fata 
începu să rază şi-i zise: «Numai de-atâta lucru 
eşti mâhnit ? Ad'o încoace şi ai să vezi», si luând 
pielea, o spălă în râu, smulse lâna de pe ea şi-i 
dădu pielea s'o ducă acasă. Când văzu tată-său 
ce făcuse, fu foarte mulţumit si-i zise: «Aceea 
era femee deşteaptă. Ar fi bună s'o iei de ne
vastă. Du-te şi pofteşte-o pela noi.» 

Şi Jacob se duse la râu unde o găsi spălând 
rufe, ca şi în ajun, şi o pofti să vie a doua zi la 
ei acasă, fiindcă tatăl său ar vrea s'o cu
noască. 

A doua zi, când veni, Gobborn Seer văzând-o 
cât eră de deşteaptă, o întrebă dacă vrea să se 
mărite cu Jacob, lucru la care ea răspunse «da» 
şi în curând nunta se făcu. 

Nu mult după aceea Gobborn Seer plecă cu 
Jacob să zidească un castel pentru un rege. 

Pe drum, Gobborn zise lui Jacob: «Nu poţi 
să-mi scurtezi drumul?». 

Jacob se uită în toate părţile şi zise: «Nu ştiu, 
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tată, pe unde am putea s'o apucăm ca să fie 
mai scurt». 

«Nu-mi eşti de niciun folos, atunci», zise Gob-
born. «Mai bine rămâneai acasă». 

Bietul Jacob se întoarse dar acasă şi cum in
tră, nevastă-sa îl întrebă: «Ce e ? De ce te-ai în
tors singur ?». 

Şi Jacob îi povesti ce se întâmplase. 
«Prostule!«, zise nevasta lui cea deşteaptă, 

«dacă i-ai fi spus o poveste, drumul s'ar fi scur
tat», şi spunându-i o poveste, îl trimise în grabă 
după taică-său. 

Jacob alergă într'un suflet după el şi ajun-
gându-1, începu să-i spuie povestea şi drumul 
se scurtă. 

Ajunseră la sfârşitul călătoriei şi începură să 
zidească castelul. Nevasta lui Jacob îl sfătuise 
însă să se puie bine cu servitorii Regelui, aşa 
încât de câte ori se întâlneau îşi ziceau: «Bună 
dimineaţa», «Bună seara» si «Mulţumim Dum-
neavoastră». 

După ce trecură douăsprezece luni, Gob-
born, care eră un meşter neîntrecut, zidi un 
castel la care se adună lumea după lume să se 
uite. 
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Şi Regele zise: «Castelul e gata, o să viu mâine 
de dimineaţă să vă plătesc la toţi». 

«Mai am un tavan de isprăvit într'o sală de 
sus», răspunse Gobborn. 

Dar după ce plecă Regele, menagera trimise 
pe sub ascuns să cheme pe Gobborn şi pe Ja
cob şi le spuse că Regele are de gând să-i o-
moare, fiindu-i frică să nu zidească altui Rege 
un alt castel tot aşa de frumos. A doua zi când 
veni Regele, Gobborn îi spuse că n'a putut is
prăvi tavanul, fiindcă-i lipseşte o sculă, care a 
rămas acasă şi că ar vrea să trimeată pe Jacob 
să i-o aducă. 

«Nu, nu», răspunse Regele. «Să se ducă alt
cineva. «Nimeni decât el nu ştie unde s'o gă
sească», răspunse Gobborn. 

«Să trimit pe fiul meu», zise Regele. 
«Bine, trimete-1», răspunse Gobborn şi tri

mise vorbă nevestei lui Jacob să-i dea o sculă 
«dreaptă şi'ncovoiată». 

Nevasta lui Jacob pricepu şi ducând pe fiul 
Regelui la o ladă deschisă deasupra căreia, sus, 
în zid, eră o gaură, îl rugă să se suie pe mar
ginea lăzii, că are mâinile mai lungi şi să caute 
scula în gaură. 

J 
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Dar cum se sul şi începu să caute, nev; 
lui Jacob îl apucă de picioare, îl trânti în Iau: 
şi-1 încuie acolo. Văzând că femeia nu mai v 
să-i dea drumul, fiul Regelui ceru cerneai-

I hârtie şi scrise lui tată-său să libereze pe G 
1 born şi pe Jacob, ca să se poată şi el înto, 
I acasă. 

Cum primi scrisoarea, Regele plăti ce ave 
1 plată lui Gobborn şi îl lăsă să plece pe a< 

colo. 
Apoi Gobborn zidi lui Jacob şi neveste 

] un castel mult mai frumos decât al Regel 
trăiră în el fericiţi câte zile mai avură. 



C E L E T R E I D O R I N Ţ E 

Intr'o pădure mare trăia odată un tăietor de 
lemne. 

Intr'o zi plecă cu securea la spinare şi ajun
gând dinaintea unui stejar bătrân, hotărî să-l 
doboare. Dar tocmai când luă securea în mână 
şi-i făcu vânt să izbească ce să vezi ? Din copac 
iesl un glas dulce, care-1 rugă să nu dea jos co
pacul si deodată înaintea lui se ivi o zână dră
guţă. Omul, rămase înlemnit văzând-o, şi mult 
timp nu-şi putu veni în fire, dar când îşi re
capătă îndrăzneala, făgădui să lase copacul în 
pace. «Bine faci, bine găseşti», zise zâna, «drept 
mulţumire eu o să-ţi împlinesc trei dorinţe, ori-

_cari ar fi ele» şi se făcu nevăzută. 
Tăietorul, cam ameţit de minunea care i se 

'întâmplase, se întoarse acasă şi şezu jos lângă 
foc, dar deodată simţi că-i e foame şi întrebă 
pe nevastă-sa: «N'ai ceva de mâncare femeie r». 
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«Oh, să mai aştepţi vre-un ceas-două», răspunse 
şi omul fără să se gândească, mormăi: 
«Ah, cum aş vrea să am acum un cârnat în 
furie!». Dar nu sfârşi bine vorba, că se auzi 
zgomot în horn şi ce credeţi că căzu în vatră ? 
1 mai fin cârnat care se poate închipui. 
:<Ce-i asta ?», strigă femeia speriată. 
Atunci omul îşi aduse aminte de toată în-
nplarea de dimineaţă şi începu s'o poves-
scă nevestei din fir în păr. Ochii acesteia se 
rindeau tot mai tare, ascultând şi deodată 
igă furioasă: «Nebunule! Ai pierdut o do
tă ! Aşi vrea să ţi se agate cârnatul de nas!» 
Nu sfârşi bine vorba, când cârnatul hop! se 

- agăţă de nasul bietului om. 
Vlare fu necazul amândorora. Traseră de el 
: putură, întinseră, dar înzadar. Cârnatul 

lipit de parc'ar fi fost acolo de când 
aea. 
Ce să facem acum ?», zise el. 
Nu e tocmai aşa de urât», zise ea şi bietul \ 

simţi, că dacă eră să dorească ceva, apoi 
trebuia să dorească repede, ca să ia înainte ne
vestei. 

De aceea dori numai decât să cază cârnatul în 

I ZoS~) 
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farfurie şi cât ai clipi din ochi, cârnatul se 
făcu dek nas şi se lăsă pe farfurie. 

Ce să facă acum ? Cele trei dorinţe era> 
plinite. 

Şezură dar la masă şi se mângâiară, că 
nu umblă în trăsură şi nu sunt îmbrac, 
mătase, după urma zânei, cel puţin mă 
din cel mai fin cârnat, care s'a putut i 
vreodată. 
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