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fost ce-a fost, de n’ar fi fost nu s’ar povesti.
Că nu-mi place a minţi ca purecelui a sări
de pe frunza teiului pe vineţia ceriului, ci ca muscei
de pe părete pe părete, mai mincinos cine nu crede.
A fost odată o muiere văduvă cu doi ficioraşi
şi o fată. Ficiorii erau ca toţi ficiorii din lume,
ficiori, dar fata era drăgălaşe şi mândră, cum a $is
cel din poveste, ruptă din soare. Şi sciţi d-voastră
cum era pe vremile acele, că furau smeii fetele
cele frumoase, nu s’a putut să nu-şi pună şi pe
fata văduvei asemenea păgân ochii; dar fraţii o
păziau cu credinţă şi vitejie şi smeul nu isbutea
nici într’un chip.
Dar, bagseama, precum e scris, aşa are să se
întêmple; că odată ies fraţii de dimineaţă la plug
şi, fiindcă pita tocmai atunci era în cuptor, n’ au
mai voit să aştepte, ci s’au înţeles cu bătrâna, să
trimită pe sora lor colo cătră vremea prânzului cu
de mâncarea. Şi ca să scie fata drumul cătră holdă,
trag ficiorii o brasdă dinaintea uşii până în capătul
moşiei lor.
Smeul care nu lucra alta, decât pândea ceasul
când i-s ’ar veni mai bine, să pună mâna pe puiul
meu de fată, se dă de astupă brasda ce ducea la
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holda vëduvei, şi trage o brasdă până în curtea
casei sale.
Colo cătră vremea prânzului gătesce bëtrâna
de mâncare, o ia fata în cap şi pleacă dealungul
brasdei veselă şi cântând cum e treaba fetelor.
Numai după ce a mers o bună bucată de loc, a
băgat ea de samă că a retăcit; dar atunci era târziu,
căci smeul sări dintr’ un tufiş ascuns, puse mâna pe
fată, o duse acasă şi vorba cântecului :
Éemâi maică sănătoasă,
Remâi maică bucuroasă!

Ficiorii, sermanii s’au uitat în calea surorii
lor până ce toate le-au fost ţepenit vinele de după
cap, dar trecù vremea prânzului, trecu soarele pe
lunecuşul seu cătră scăpătat şi fata cu mâncarea
nicăiri nu se arëta. Despre seară s’au întors fraţii
acasă flămânzi, bieţii de abia vedeau calea înaintea
ochilor, şi când ajunseră acasă cjise unul dintre ei
cătră mamă-sa:
— Aha, mamă dragă, da bine ne mai ţinuşi
astăzi, că trecu o sfântă <}i şi o sfântă noapte de
când n’am gustat o biată sfârmătură.
Mama săraca tot cu grijea ei în sîn, îndată
se gândi la fată şi (Jise:
— Vai ! bătutu-m’a Dumne4eu, fata mea şi
începu a se tîngui şi a se boci de resuna satul în
gura ei.
Ficiorii o mai liniştiră o leacă şi se vorbiră
să plece a doua <|i la smeu şi chiar cu preţul vieţii,
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să scoată pe sora lor, fiindcă sciau ei, că păgânul
şi-a făcut mendrele. Vëd uva săraca îi rugâ să nu
se ducă, ca baremi pe ei să-i mai aibă de sprijin
şi bucurie la filele betrâneţelor : dar înzădar, ficiorii
şi-au pus de gând, şi a doua <ji de dimineaţă după
ce îşi luară merinde, haine de primeneală, câte un
paloş şi alte lucruri trebuitoare la drum şi după ce
sărutară mâna mamei lor, plecară.
Au mers ei şi au mai mers cale lungă să le
ajungă şi mai întrebând, mai rătăcind au ajuns la
smeu. Dar smeul, me rog d-voastre, cum i-a ve<Jut,
i-a cunoscut: îi apucâ cu brâncuţa lui cea nesdravënâ şi aşa mi-ţi-i trânti odată, de-i băgă pe amândoi
până în grumazi în păment după uşă. Sora ser mana
nu le putu ajuta în nici un chip, dar îi hrănia pe
sub ascuns cu lingura, ca să le ţină viaţa în oase
de acji până mâne.
Vëduva săraca aşteaptă o di, aşteaptă doue,
aşteaptă noue-tjeci şi noue, dar vremea trecea în
sborul ei mesurât, şi nici una din (filele multe ce
aştepta nu-i aducea nici fata, nici ficiorii. Din lacrămile câte a versat biata mamă, putea-i face, cum
îi vorba, apă de corăbii, iar din suspinele ei duioase
putea-i face o salbă jalnică în jurul pămentului.
Delà o vreme îi secară lacrămile şi-i amuţiră
suspinele; că bagsama înţelept a grăit cel din p o 
veste, că nu-i mult să nu se sfîrşeasc.ă, şi iar, că
nu-i puţin să nu se ajungă şi în sfîrşit, îşi îngropa
dorul în adêncul inimei mai uitând de cele ce au
fost odinioară.
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A fost dar aşa de bine, më rog d-voastre,
boieri cu înţelepciune, că într’o dimineaţă, când
mătura vëduva casa, dă de un fir de piper prin
prav şi-l mătură şi pe el ; dar piperul dracului de
câte ori îl trăgea cu mătura, săria îndërëpt şi strica
porşoraşul de gunoiu ce-1 făcea muierea. Muierea
îl trage încoace, el ţop îndërëpt; îl mătură iarăşi,
el sare astfel ca mai înainte.
— Fiţi-ar de cap, (ţise muierea mânioasă delà
o vreme, fir de piper ce esci, şi ridicându-1 îl băgă
în gură şi-l înghiţi.
Din acel ceas muierea se porni grea şi nu
sciù cum aduse întâmplarea, că pe când i-se îm
plini vremea şi veni ceasul să nască, bătu Dumnezeu
cu sfântul Petru la uşe şi cerură conac preste noapte.
Pentru că, më rog d-voastre, creştini buni, pe atunci
nu erau vremile aşa stricate şi oamenii nu aşa rëi
ca acuma şi Tatăl din ceruri cu sluga lui credin
cioasă cutezau să umble prin rândurile păcătoşilor,
nu ca astăzi că suflet de om nu a văd ut sfintele
lor feţe.
Destul atâta, că drumarii mei se sălăşluiră în
casa vëduvei şi fiindcă era acolo, pe sfântul Petru
îl luă muierea de moaşe, iar pe D$eu de cumëtru.
Şi nâscù vëduva mea, Doamne, un ficior frumos
şi îndesat de te prindea mirarea uitându-te la el.
Tatăl sfânt îl boteză şi-i puse numele după al to
varăşului sëu : Petru ; iar mamă-sa şi toată lumea
fiindcă s’a născut dintr’un fir de piper, i-a <Jis şi-i
(Jdce : Pipăruş Petru.

—
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Dumnezeu porunci lui sfântul Petru să ardă
cuptorul de pită şi cum îşi boteză finul, în loc să-l
pună în leagăn cum e treaba pruncilor, îl arunca
în cuptor. Femeia săraca încremeni când vëtjù pe
Tatăl nostru punênd alităul la gura cuptorului. Dar
Dumnezeu o Jinişti şi-i (Jise să se uite în cuptoriu
să-şi va(jă odorul; şi ce să vedeţi d-voastre?! —
pruncul de o <Ji era ca altul de un an, şedea în
mijlocul cuptorului şi se juca cu doue mere de aur
curat. Mama încremeni când îl vë<jù, şi se bucură
în inima ei iubitoare; iar D(jeu cu ortacul seu îi
mulţămiră muierii de sălaş, muierea le mulţămi de
ajutor şi drumarii plecară în trebile lor neînţelese.
Petru dincoace, crescea, dragul meu, de-1
vedea-i cu ochii cum se ridică copăcel şi el nesdravën, vecji bine când a fost de o septemână, era
ca altul de doi ani, când a fost de o lună, era ca
altul de trei ani şi delà o vreme începu să se joace
şi el prin uliţele satului, prin ţarină şi pe unde vor
fi fost isprăvurile de joc ale pruncilor.
Dar Petru tot altfel decât lum ea: el nu se
juca ca ceialalţi prunci, de-a caii, de-a minja, ci
lua uşile şi vrămiţele oamenilor delà ogrecji şi
ocoale şi le svîrlia cum svîrli cocenii preste cape
tele oamenilor.
— Fi-ar de cap să-i fie, nesdravën ce e, (jiceau
bieţii oameni, strîngendu-şi vrămiţele de prin ogrecji ;
da ducă-se el să se bată cu smeii şi-şi scoată fraţii
şi sora, dacă e atât de tare şi ne lase pe noi în
pace, oameni aşezaţi şi cu frica lui Drjeu ce sûntem.
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Piperuş Petru aurind vorbele oamenilor a<ji,
aurind mâne, întreabă odată pe mamă-sa, dacă a
avut el vr’odată fraţi sau soră. Mamă-sa tăgădui
şi cu toate puterile ascundea dinaintea lui taina
ce-i apăsa pe inimă ca' o grea peatră de moară.
Petru tâcù, se duse ia jocul lui şi sbrr! —
iarăşi cu vrămiţele oamenilor prin vëzduh.
Oamenii amărîţi strigară după el în acelaş
chip ca mai nainte :
■
— Fire-ai de mireaz să iii, nesdravën ce eşti,
dar dă-ne pace, că nime uu-ţi face nimic şi de îţi
vine pofta de bătaie, du-te la smeu de îţi scoate
fraţii şi sora, că le-a fi usturând pielea de moale ce
le-a fi pe acolo !
Piperuş Petru aucjiud aceste nu se putu stêmpëra nici într’ nn chip, ci se duse la mamă-sa şi o
ruga âncă odată, să-i spună ori de are el fraţi şi
surori?!
Mamă-sa tăgădui şi acum şi-l luă pe departe
cu alte lucruri, doar îl va face cumva să uite de
aceasta ; pentru că, me rog d-voastre, simţia ea, de
ce doresce el aşa tare să scie ori de sunt adevă
rate vorbele lumii.
Dar Petru nu se mulţămi cu atâta, îşi puse
de gând să afle delà mamă-sa ori şi cum această
taină; şi într’o bună dimineaţă, trezindu-se se făcu
bolnav de moarte. Mamă-sa sermana îl îmbia cu
una cu alta se trudia în toate chipurile să-i facă
pe voie, dar nimic nu-1 mulţămia şi nimic nu-i era
pe plac.
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Intr’o vreme însă el (Jise cătră mamă-sa :
— Mamă, să-mi dai ţîţă pe sub tălpoaia casei !
Pentru că tvebue să sciţi oameni buni, că el deşi
era mai ficior decât ficiorii, nu trecuse âncă de
vremea înţărcatului.
Mamă-sa, sărmana deşi din toată inima doria,
să-i facă ceva pe voie, tresări la această nesdrăvenie şi-l întreba:
— Cum voiu puté face eu acest lucru, Petrea
mamei ?
— Iată aşa, mamă dragă, (jise Pipăruş ridi
când cu degetul cel mic tălpoaia casei lor.
Mamă-sa atunci îi întinse ţîţa pe sub tălpoaie ;
dar lui Petru nu i-a fost să sugă, ci lăsa o lecuţă
talpa pe ţîţă, iar mamă-sa striga odată de durere :
— Au, Petrea mamei !
— Spune-mi mamă am fraţi şi am surori ?
o întreba Pipăruş nepăsându-i de durerea ei.
Muierea sărmana respunse ştergendu-şi lacrămile din ochi:
— Cum îţi voiu spune sufletul meu altfel
decât, că nu ai frate, nu ai soră, şi de ţi-aş spune
altfel, aş păcătui înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
sufletului meu.
Pipăruş Petru atunci lăsă tălpoaia şi mai jos
de ţivli biata muiere ca în gura şerpelui. Piciorul
habar n’avea de ţivliturile ei, ci o întreba a doua
oară, de sunt adevărate vorbele ce a aiujit.
— O dragul meu, Petrul meu, <Jise mamă-sa
cu durere; dar mai cretji tu gurilor străine, decât
*
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ce eredi măicuţei tale, care te-a făcut, te-a crescut,
şi te are drag ca lumina ochilor. Sufletul meu, voi
nicul meu.
Piperuş Petru se mănia şi el şi lăsâ şi mai
tare tălpoaia pe ţîţa mamă-sa, iar mamă-sa mai tre
cută de durere (jise:
— Ridică tălpoaia Petrea mamei, că ai avut
fraţi şi ai avut o soră, dar i-a furat pe toţi un
smeu nesdravën şi spurcat.
Petru atunci ridica tălpoaia de pe ţîţă şi
dise voios:
— Atâta am voit să sciu, maică; — dar acum
te voiu ruga eu pe dumnea-ta, să-mi faci o pogace
cu laptele d-tale, pentru că eu vreau să me duc
până la acel smeu neruşinat şi îmi voiu aduce acasă
fraţii şi sora; şi mi-a fi trebuincioasă de merinde
o pogace făcută în chipul cum spusei.
Mamă-sa sërmana, n ’avù ce face, îşi mulse
laptele şi frămentă cu el o pogace, că pe Petru în
nici un fel nu-1 putu opri delà gândul ce şi-a pus.
A doua (ţi până în (Jiuă îşi puse Piperuş Petru
pogacea în traistă, îşi lua remas bun ‘delà mamă-sa
şi plecă. Dar mai nainte el întră, me rog d-voastre,
pe la un faur şi dădii să-i facă un buzdugan de
99 ocale de fier, ca să aibă şi el o bucată de armă
pe lângă sine şi să nu se ducă la acea luptă pri
mejdioasă cu mânile goale.
Făcu cioroiul buzduganul, dar nu fù pe placul
lui Petru, pentru că degetul cel mic nu se încovoia
sub greutatea lui ; din această pricină poruncesce
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el meşterului, să mai pună vr’o 19 ocale în el.
Când ra gata, îl puse Piperuş iarăşi pe degetul cel
mic şi degetul se încovoia o lecuţă sub greutatea
fierului; atunci îl lua Petrea de-a umenii, plăti
meşterului pentru lucru şi se duse deadreptul la
smeul ce ţinea pe soru-sa de soţie şi pe fraţii sei
în robie. Merse el până acolo în pace, pentru ca
cine ar fi cutezat să-i stee în cale şi să se prindă
cu un nesdravën aşa vestit cum era Piperuş Petru
pe vremile acele; şi într’o <Ji de cătră seară iată
numai că ajunse la curţile smeului. Smeul era dus,
me rog d-voastre, în trebile lui şi Petru afla acasă
numai pe soru-sa, nevasta smeului.
— Bună seara soră, îi 4*se Petru intrând
în casă.
— Mulţămesc, frate şi nu frate, respunse sora
de colo cam înduioşată de vorbele flăcăului.
— Cum înţelegi aceste vorbe, soro ? o întrebă
Petrii facêndu-se că nu pricepe ce a 4>s ea.
— Aşa prietine 4>se nevasta, că eu nu sciu
să am alţi fraţi decât pe aceştia doi, pe cari i-a
nenorocit bărbatul meu într’ un ceas de mănie. Ii
arată adecă, me rog d-voastre, pe fraţii ei de
după uşe.
Atunci scoase Petru pogacea făcută cu laptele
mamă-sa şi-i dădu să guste, iar nevasta, după ce
muşcă odată din pogace, cunoscù laptele cu care
a crescut şi-i (Jise :
— Drept că tu eşti fratele meu cel adevărat;
dar grăbesce frăţioare şi te du de pe aici până nu
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se întoarce sínéül, ca să nu o păţesci şi tu cum a
păţit-o bieţii fraţi de după uşe. _
— Nu te teme, soro, respunse Piperuş Petru ;
şi atunci se aucji în poartă o pocnitură grozavă, de
gândeai că bubue tunetul în vr’o furtună depăr
tată. Era, boieri d-voastre, buzduganul ce-1 svêrlia
smeul în poartă de câte ori se întorcea acasă şi
dădea prin aceasta de scire nevestei, să gătească
mâncarea aşa, ca pe când va ajunge el acasă să nu
fie nici caldă, nici rece, ci cum e mai bună la
gustare. Buzduganul învcţat lovia în poartă, iar
din poartă dădea în casă şi se aşeza după uşe
în cuiu.
Piperuş Petru nu se spăriâ de acest lucru
ciudat, ci luă buzduganul şi-l svêrli îndërët cu
atâta putere, de trecu sbârnăind pe lângă urechia
smeului şepte poste îndërëtul lui.
Aha, (jise smeul astupându-şi urechia, oare
fuse vr’o pâsërea, ori fuse drag buzduganul meu,
că tare îmi ţiue urechia; şi nu sciu să fi crescut
aşa mare până acum Piperuş Petru cel vestit.
Da ! cjeu acela era el, boieri d-voastre, voinic
şi viteaz, habar n ’avea de puterea smeului, ci se
încuibâ în casă, porunci soru-sei, să ardă cuptorul
de pită şi băgă buzdugănaşul în flacără, iar el se
puse pe scaun după masă ca în casa lui.
Colo când se învëlia (jiua cu noaptea iacătă-1
smeul turbat întră în casă şi încruntându-se odată
pocit cătră Petru îi cjise cam preste umër :
— Venişi la mine, P etre?!
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— Venii la tine ca la mine, smeul meu, îi
respunse Petru tot aşa de aspru.
— Apoi bine, <jise smeul iarăşi, dar acum p e .
unde vei vré tu Petre să ieşi de aici, pe uşe sau
pe fereastră ?
'~ = _A‘ïtëca să ve<Ji smeul meu, de va fi să ies
pe uşe bine va fi, dar de voiu ieşi pe fereastră,
vom mai lărgi-o o leacă, că prea îmi pare pe să
răcie croită.
Atunci nu se mai gândi Petru nimic, ci puse
pe la spate mâna pe buzdugan şi roşu ca jeratecul
cum era, aşa mi ţi-1 lipi de vr’o doue ori de titva
smeului, încât smeul pe loc remase turtit şi mut
ca cârtiţele pămentului.
După ce îşi isprăvi Petru duşmanul, nu mai
zăbovi nimic, ci scoase pe fraţii sëi de după uşe
din pâment, lua pe sorioara sa cea frumoasă şi ple
cară cu toţii cătră casă; iar curţile smeului le în
chinară năpustului de locaş urîtului.
Se duseră ei cât se duseră, voioşi în inimile
lor că au scăpat de dujmanul ce-i ţinea în vecinică
prinsoare ; şi că acuşi aveau să vadă iarăşi pe mama
lor, satul şi moşia ce au lăsat de atâta vreme.
Dar bag seamă este un colţişor ascuns în
inima omului, care atunci când e sufletul mai îm 
belşugat, dă afară şi ca volbura îl năpădesce până
în crescetul capului. — Fraţii cei doi încep delà
o vreme a se uita cam cordiş la Petru şi se şop
tesc pe sub ascuns cam astfel :
— Nu sciu ce-i (Jice tu, măi frate, da omul
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acesta nu mi-se pare să fie cu adevărat fratele
ilostru. Noi am lăsat acasă pe biata mamă singură
ca cucul în pădure, şi de altă parte nu sciu cum
să fi crescut în aşa scurtă vreme un om mai altfel
decât oamenii.
Că chiar bine (jdci tu fratele meu, vecji
tu că nici nu ne seamănă nici cu făptura, nici cu
năravul, şi tare mă tem să nu fie şi acesta vre un
ispravnic de-al smeilor, să scăpăm dintr’o gaură
şi să ne îndesăm într’alta, vorba ăluia.
Aşa vorbiau ei de pe buze, dar inimile le
erau pline de ciudă şi urgie şi de ruşinea ce aveau
să poarte înaintea lumii, că şi pe ei şi pe sora lor
i-a mântuit delà osândă fratele cel mai mic.
, Destul dară să vă spun d-voastre atâta, că
să înţeleg fraţii mai binişor, şi odată când treceau
pe lângă o prăpastie, care scie Dumnezeu ce fel '—
era, poate poarta lumii acesteia, sciu şi eu. îl
îmbrâncesc pe nesciute şi ţup! viteazul meu în
adâncime. — Ei s’au dus în trebile lor iar Piperuş
Petru a fi mers de-a volomocul cine scie câtă
vreme, până odată s’a oprit şi când s’a uitat îm pregiur, ce să vedeţi?! — era pe celalalt tărâm.
Se uita el cât se uita, dar ce să facă, o lua
delà o vreme înainte şi merse, vorba ăluia, în
calea nasului, şi cum mergea aşa fără ţel, dă odată
îtitr’un loc uscat şi prăvos fără leac de fir de
iarbă şi cu o fântână secată cine scie de câtă
vreme, preste o herghelie de cai buiaci şi graşi,
aşa de frumoşi, de-ţi fugeau ochii pe ei.

—
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— Doamne, rjicea el socotîndn-se în gândul
lui, ce mai minune e şi aceasta; într’ un loc uscat
ca ciontul să se prăsească o herghelie atât de sumeaţă şi scumpă.
Atunci au(}i Petru un glas de om nevecjut
poate că glasul lui Dumnezeu, care, cum (Jice scrip
tura, aude şi vede toate şi numai însuşi e nevăzut,
astfel cuvântând:
— Ei Petre, nu te mira tu de acest lucru,
căci ceea ce vecji acuma e pomana săracilor.
Se uita Petru cât se uita şi apoi iarăşi merse
mai departe. Altădată vede într’ un islaz frumos cu
iarbă grasă până în genunchi o sta vă de cai răpciugoşi, prăpădiţi de mai mare îţi era scârba să
te uiţi la ei. Stă el iară de să miră şi cam astfel
se dumeresce :
— O Doamne, multe minuni ai mai lăsat
pe această lume păcătoasă; cum se poate ca în
acest nutreţ bogat abia să se aleagă de cai pielea
şi oasele.
Glasul cel nevăzut (Jise atunci cătră el iarăşi :
— Nu te mira Petre, că aşa e pomana găzdacului.
Adecă, sciţi d-voastre me rog, dată cu de-a
sîla, de ruşine, cum s’ar (Jice, şi nu din inimă cu
rată cum e a săracului.
Mişcat în suflet şi înduioşat la inimă de ce
a veflut şi aurjit, o ia el iară înainte, şi se duce
me rog d-voastre, şi se duce prin codri şi prin
pustietăţi fără să dea de vr’-o urmă omenească
de cum să întâlnească zăranie de om.
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Şi fiindcă se vedea el singur în atâta amar
de pustietate, simţi că ar fi bine, să aibă lângă
el vr’ un căţeluş, care să-l păzească noaptea şi
să-i ajute la vreme de primejdie. Din această pri
cină îşi prinse el un puioc de lup şi mai prinse
unul de urs şi-i învăţa să-i fie credincioşi la ori ce
vreme.. Apoi merse Pipăruş iarăşi mai departe
fără să-i fie teamă, că-i vor face cânii ce i-au
făcut fraţii.
Şi cum mergea odată printr’o câmpie deşeartă
întâlnesce la o fântână cu apă limpede o fată
atât de frumoasă, de numai în vis ţi-se poate o
aşa nălucire arăta. Fata şedea sărmana ră(Jimată
de doagele fântânii şi-şi ştergea lacrămile ce cur
geau şiroiu din ochii săi învăpăiaţi. Ficiorului i-se
făcu milă de biata fată şi o întreba de ce plânge?
— O Doamne, voinice, <Jise ea trezită dintr’ un somn de buimăceală, să poate să nu scii
soartea ce mă aşteaptă în fiecare clipă, că toată
împărăţia tatălui meu plânge de jalea mea, dar
suflet de om nu e în stare să-mi ajute.
— Nu sciu (jău surată, că nu acest păment
pe care calc acuma, a dat pâne gurii mele.
— Atunci să-ţi spun voinice, $ise fata pă
trunsă de-o ra<jă de nădejde. Ve(ji această fântână
cu apă limpede şi răcoritoare este singurul isvor de
apă în ţeara tatălui meu, împărat stăpânitor preste
aceste ţeri întinse. Toată ţeara bea dintr’însa şi
pentru această beutură împărăţia trebue să deie în
fiecare an câte-o fecioară balaurului, ce stăpânesce
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cu puterea neînvinsă fântâna. Nu-i mamă în această
nenorocită împărăţie, care să' nu-şi plângă odorul
sfârşit lângă aceste doage blăstemate: acum mi-a
venit rândul mie şi nu sciu clipa, când s’a tulbura
apa şi a întinde bălaurul capetele, să me în glii ţă
pe vecie. Tronul împărăţiei şi fata lui a făgăduit-o
tata aceluia, care va putea scăpa ţeara de osânda
aceasta; dar nu-i voinic pe sub acest soare, care
s’ar încumeta să deie piept cu necuratul.
Piperuş Petru o asculta cu băgare de seamă
şi uitându-se la fată se stârni în inima lui un foc,
care preste faţă trage ceaţă; îi ţjise fetei să nu
se teamă, că va scăpa-o el de balaur, dar fiindcă-i
obosit de drumurile lungi ce făcuse se culcă o
lecuţă, îşi puse capul la fată în poală şi-i priti,
să-l trezească când a fi să se tulbure apa. Biata
fată, tinără şi ea, cu inima aprinsă în piept mai
uita de necasul ce-o muncia, începu a-i căuta flă
căului în cap şi el adurmi dus.
Nu trecu vreme ca de când stau eu aici cu
d-voastre şi-mi bat gura cu minciuna, şi iacă în 
cepe apa a clocoti şi a arunca spume preste spume,
iar din mijlocul lor îşi scoase bălaurul cele 12 ca
pete spurcate. Fata sërmana, trecu de spaimă vë(jênd
dihania apropiându-se de dînsa, îşi pierdu graiul,
încremeni ca piatra şi nu-i mai pică în minte, să
trezească flăcăul din poală. Dar lacrămile începură
a-i curge de-a valma şi picau de-a rândul pe obrazul
lui Petru, şi atât de fierbinţi erau aceste lacrămi,
de tresări flăcăul din somn, puse iute mâna pe
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buzduganul de lângă el şi aşa lovi de v r’o doue
ori pe necuratul de'-l ameţi pentru toate vremurile.
Apoi scoase iute paloşul, îi tăia de-a rândul cape
tele şi din carnea lui cea spurcată făcu douăspre
zece porşoare în jurul fântânii ; mai tăiâ vîrfurile
limbilor delà toate capetele, le băga în traistă şi
se puse iarăşi să doarmă fără grije şi fără teamă.
Dar, vorba din bëtrâni, că nu-i pentru cine
se gătesce, ci-i pentru cine se nimeresce.
Se întemplă adecă de trece pe lângă fântână
un cioroiu de Ţigan, negru ca fundul ceaunului,
cu ochi aspiri de vijlă şireată. Yede el bălaurul
omorît, vede flăcăul durmind la fata de împărat
în poală şi scie ce şi cum s’a întâmplat pe acolo.
Nu se gândesce mult nepotul lui Faraon, ci ia
paloşul lui Petru şi-i taiă grumazul cu o singură
dătătură, mai taiă câte-o bucăţică din cele 12 limbi
ale smeului, pune bucăţelele în traistă, ia pe fata
de împărat şi se duce cu ea acasă la împăratul.
Pe cale ia Ţiganul pe biata fată cu răul şi-i pritesce, să spună tătâne-său, că el a omorît bălaurul,
şi de va spune altfel, îi va suci grumazul fără milă.
Ajunge Ţiganul la împăratul şi-i spune în 
gâmfat, că el a omorît bălaurul şi ca semn de cre
dinţă a adus câte-o bucată din toate cele 12 limbi,
ce avea necuratul şi a venit să iee, după făgădu
inţă, ţeara spre cârmuire şi fata de nevastă,
împăratul se bucura de o parte, că i-a scăpat
fata delà moarte şi ţeara de osândă, şi de alta se
mâhnia în adêncul inimei, că chiar un cioroiu a
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săvîrşit această faptă vitejească şi pe el vrea să-I
lase urmaşiu pe tronul ţerii şi să-i dea fata de
muiere. D a rn ’avea ce face, vorba era tjisă şi vor
bele împăratului trebue să fie sfinte ori cum ar fi
(jise. Se logodesce fata împëratului cu Ţiganul şi
curtea şi împărăţia se gătia de ospăţ.
Pe când la curtea împărătească era veselie
şi voie bună, Piperuş Petru sărmanul durmia lângă
fântâna balaurului somnul vecinigiilor şi n ’avea pe
lângă ei decât doi câni credincioşi. O luară cânii
sărmanii încoace, o luară încolo nesciind cum să-i
ajute şi rătăcind aşa prin largul câmpurilor se în
tâlnesc cu o şerpoaică, ce ducea nisce fire de iarbă
în gură.
— Unde ai fost tu şerpoaică? — o întreabă
cânii lui Piperuş.
— Da iacă fusei de-mi căpătai nisce fire de
iarbă vie, că am none fete şi mai când era la adecă,
veni o roată forfoiată, trecù preste cea mai mică
şi-i reteză grumazul ca cu briciul ; şi grăbesc să-i
pun pe tăietură această iarbă vindecătoare.
Cânii nu mai putură de bucurie, că au găsit
ce căutau, omorîră şerpoaica şi luară delà dinsa
firele de iarbă. Se duseră cu ele la stăpânul lor de
lângă fântână, îi aşezară capul la locul lui, puseră
firele de iarbă în jurul tăieturii şi capul crescii îndată
în jurul grumazului, cum ela toţi oamenii din lume,
iar Piperuş Petru se trezi frecându-se la ochi.
■
— Aha, că tare am fost durmit, (Jise el ui
tând u-se împrejur.
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— A i durmi tu şi acuma şi ai fi durmit până-i
lumea, stăpâne de nu eram şi noi pe aci pe lângă
tine, 4 'serâ cânii şi-i povestiră, ce şi cum s’a întêmplat cu Ţiganul şi cu fata de împărat.
Piperuş Petru îşi lua atunci buzduganul îşi
puse traista pe, umăr, chiemâ cânii după dînsul şi
se duse în satul împăratului şi acolo trase în gazdă
la o babă săracă într’ o margine lăturaşă a satului.
Ţiganul de colo se cununa cu fata împëra
tului şi se începu ospăţul strălucit şi împărătesc,
cum e data să fie la oameni de aşa neam mare.
Dar nici fata, nici împăratul, nici suflet de om din
împărăţie nu se bucura de nunta ce se făcuse ;
numai Ţiganul îşi ieşia din piele de vesel ce era ;
se îngropase în perini până la urechi şi nu scia
cum să se delăzuească mai tare.
Când era prânzul tocmai pe la mijloc, tri
mite Piperuş Petru pe lupul lui cu o coşărcuţă
la curte, doar s’or îndura oaspeţii să-i ţipe şi lui
un os de ros.
Se duce lupul cu coşarca în gură până la
curte, dar sciţi d-voastre ce omenie are lupul în mij
locul satului, (jiua la amiacŢ. Cum îl zăriră oamenii
începură a-1 huidui şi a striga cât îi lua gura :
— Iacă lupu mă, nu lăsa ine hă, bă!
Şi mai preste şanţuri, mai prin ogreiŢ, abia
scăpâ bietul lup cu vieaţa în oase.
A doua <Ji iar pe vremea prânzului trimite
Petru ursul, doar a fi el mai cu noroc decât or
tacul său. Ia ursul coşarca în gură şi mor-mor,
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se duce şi el până la curte; dar curtesanii cura
îl vëd iau unii furci de fier, alţii puştile şi încep
a-1 huidui şi pe el.
Mireasa biata cunoscù cânii voinicului delà
fântână şi o ra(Jă de bucurie îi trecu prin -suflet,
iar Ţiganul se uita pe de-a furişul la ei şi porunci
curtenilor să-i doboare. împăratului însă, ve<Ji-bine
om bătrân şi înţelept cum era, nu i-se împărţi de
acest lucru şod şi porunci la (Jece cătane din oastea
Iui, să meargă în urma ursului până unde s’a
opri, şi să vacjă ce s’a arăta pe acolo..
Ţiganul, săracul mai nu cimni de frică când
autji porunca împăratului şi împinse o perină din
dreapta lui (Jicend :
— Fîş la dracu că nu eşti de mine!
A poi iarăşi mai împinse una din stânga:
— Fîş la dracu, că nu-mi trebuesci şi abia
se mai putea ţinea în sus.
Ursul se ducea în paşul lui greoiu cătră casă
şi se hârăia când încoaci, când încolo cătră atare
cătană ce avea îndrăsneala, să-l atingă cu patul
puştii când în cliciuri, când în călcâie.
In sfârşit după multă opinteală ajunseră la
casa băbârcii ; întră ursul în casă, cătanele după
el şi vëtjênd ei acolo pe Piperuş Petru îl luară
dinapoi şi după porunca împărătească î l duseră
înaintea înălţimii Sale.
Când întrâ Piperuş Petru în curtea împăra
tului, Ţiganul nu mai scia de capătul lui, şi îm
pingea pe rând perinele de sub dînsul:
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— Fîş la dracu încoaci, fîş la dracu încolo
că nu sfinteţi de mine, până remase Ţiganul pe
scânduriţa goală şi-i părea să se şteargă şi d©
acolo de-ar fi putut.
Mi-ţi ierta Luminarea Voastră înălţate îm përate, (Jise Pipăruş Petru, dar să vedeţi că nu
umblu cu minciuna cum face dumnealui de colo*
arătând pe Ţigan, aş <Jice să arete şi dumnealui
semnele ce le are delà bălaur, ca să nu ne înşelăm
nici noi, nici d-voastră.
Piperuş Petru scoase atunci cele douăsprezece
vîrfuri de limbi ale bălaurului din traistă, mesenii
se uitară cu toţii, chiar împăratul nu înţelegea lucrul
şi porunci slugilor, să aducă limbile Ţiganului —
şi sciţi d-voastră ce a fost atunci, că ale Ţiganului
erau ciontate, iar ale lui Petru chiar din vîrf.
Fata împăratului nu se mai putu răbda, ci se
aruncă la tată-său în grumazi cţicend :
— Tată, voinicul acesta a omorît bălaurul !
Această veste străbătii ca fulgerul în întreaga
împărăţie şi toată lumea se bucura că au scăpat
de ruşinea să-i cârmuiască o cioară.
împăratul strică nunta ce a făcut, îşi cunună
fata de nou cu Pipăruş Petru şi făcură alt ospăţ
cu chiu şi hop, cu alaiu şi voie bună după vorba
aceea: că-i ospăţ şi nu-i pomană. Iar pe bietul Ţigan
l-au tăiat bucăţele, bucăţele, au băgat bucăţelele
într’un sac, au legat sacul de coada unui armăsar
turbat, au mai legat lângă el un sac de nuci spart
în fund şi au dat biciu armăsarului în largul văz
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duhului preste văi şi rîpe, prin spini şi pietrişuri; şi
precum pica nuca, aşa pica bucăţica, până nu s’a ales
nici şteameţă de bietul Ţigan ; — pentru că me rog
d-voastre nici o minciună din lume nu se pedepsesce
mai aspru, decât minciuna spusă în faţa împăratului.
La ospăţul lui Pipăruş Petru am fost şi eu
chiemat alăturea cu crai şi împăraţi din toate părţile
lumii, şi chieful ce am tras acolo, nu-1 voiu uita
cât voiu trăi.
Dar după masă nene, s’a întins o horă din
fete şi neveste de împăraţi frumoase toate ca nisce
(line şi din crăişori trupeşi cu vestminte străluci
toare. Făceau-mi şi mie fetele cu ochiul, să întru în
horă, dar eu nu doară că aş fi ruşinos, ci cam mâncăcios din fire, mă dădui după o masă în tr’un colţ
lângă nisce ţimpi de copon şi la o cană cu vin de
ici delà Măgierat şi apoi n’ai grije, lume ca aceea :
îmbucă de i ci din friptură, trage duşca de colo din
cana nesecată şi fă cu ochiul puicelor din horă.
Când am pornit cătră casă mi-am luat un os,
să-l mai mozolesc pe cale şi intrând în sat, iacătă-me
butic pe Luca ăsta, ce şede în casa Sofichii şi gata
să mă împedec în el. Atunci eu tip ! cu osul după
el, nu sciu cum îl nimeresc în cliciu, şi de atunci
Luca ştiopâlc, ştiopâlc ca cel mai scurt la un picior.
Iar Pipăruş Petru a ajuns împărat în locul socru-său
şi de n ’a murit ancă, trăiesce şi acum.
Ş i r i a , 8/20 Septemvrie 1883.

