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în ţara cea strălucită,
în eetatea cea vestită,
în Cairo locuia
U n săbier şi anume:
C h ibebftnegter în lume
De scule, care tăia.
Acesta din întâmplare
Şi din pronia cea mare
Avea trei feciori gheboşl,
Şi născuţi dela un- tată
Trei gemeni toţi deodată
Toţi ca dintr’o formă scoşi.
Unul Ienschi, cu Petrovschi,
Şi al treilea Pantovschi
Numele lor le era
De care a lor făptură
Minunată ce avură
Tdtă lumea să mira.
U nul ca altul la faţă
L a cap, la gbébe, la braţă,
Aşa, de nu să putea
Cunăşte unul dintr’altul
Cu grosimea şi înaltul
Trupesc, ce să potrivea.
Mulţi călători cu mirare
S ă strîngea în adunare,
1*

Să-î vacjá pre ei lucrând
în fabrica părintăscă
Cu silinţă bărbătâscă
L a meşteşug toţi în rând.
Aceşti fraţi într’o dreptate
pilele lor numărate
Optsprezece ani avea,
Când Chibebi al lor tată
Bolnăvindu-să d’odată
A ă murit în bólá grea.
Ş i rémáind cocoşaţii,
E i s’au învoit ca fraţii,
Pre tatăl lor îngropând,
Pre maica lor să o ţie
Ş i toţi la un loc să fie
L a un loc şi la un gând.
Ş i lucrând ei la olalfcâ
Cu veste bună înaltă
Pre maica lor o ţinea,
Până ce spre supărare
Şi spre jalea lor cea mare
Aü murit apoi şi ea.
însă ea iubindu-i fórte
Cu mare limbă de mórte
Le-aü lăsat la câte-şi trei,
Ca la un loc să trăăscă
Şi să nu să despărţăscă
Unul de alt între ei.
De vor, să le umble bine

Ş i să nu dea de ruşine
Cu blestem le-aű poruncit,
Ş i i-aü legat pre ei fórte'
L a ceasul séü cel de mórte,
S ă urmeze negreşit.
Maica ocbiî închi(|endu-şi
Ş i spre fii séí lăsându-şi
Când i-aü binecuvântat,
Aü şi trăit cocoşaţil
în armonie ca fraţii
Şi tot bine s’aü purtat.
E a r după maî lungă vreme,
De ce omul nu să teme,
S ă întîmplă negândit
Că vrăşuiaşului nu-i place,
Ca ’ntre ei să fie pace,
Ci din loc i-aü răspândit.
C ă le-aü venit ca să-i vacjă
Nisce copil cum lucrăcţă,
Când din scólá aű eşit,
Ş i începând să-i căsnăscă
Ş i ca să-i batjocorăseă
Cu cugetul îndrăcit.
L e (Jicea încunjurându-i,
Rí^éndu-i, şi ocărându-î,
Că sunt gheboşi şi guşaţi,
î i batjocoria de faţă,
Ş i le striga fără grăţă:
Grârbovilor cocoşaţi!

Pentru care rea urgie
Unul din fraţi de mânie,
Când n’aü mai putut răbda
Aü luat dela părete
O sabie, şi cu sete
Când aü început a da.
Pre cel mai ajuns de sórte
L a ü tăeat în cap de mórte
De cu grab aü murit,
Aceasta fără zăbavă
Aü ridicat o gâlcâvă
Care la ei aü sărit.
T atăl pruncului îndată
Pîrăndu-i la judecată
Vezirul aü poruncit,
Despre câte-şî trei gbeboşii
I-aű dus pre ei ticăloşii
înainte negreşit.
Vezirul judecătoriul
Silind pre jelui toriul
Să-i arate apriat,
Din trei care-i vinovatul?
Şi din trei inşi pre băâtul
Carele i-laü tăeat?
D ar’ nu putea să să^ştie
S ă afle care sé fie;
Că ei toţi tăgăduia.
Că cjicea fieşte care,
Că el nici o vină n’are,

Şi toţi într’un ton grăia.
D ar vezirul îngrozându-i
Cu mórte, şi cercetându-î,
Pentru lucrul cum aü fost
Arăta fieşte care
Că nici o ştiinţă n’are
Cu răspunsul cel mai prost.
U nul (Jicea, că nu ştie
Din doi carele să fie,
Că el bine n’aű vă(Jut,
Aşa cum va face lege
Dacă nu póte alege
Vina unde aü că^ut.
Vezirul i-au pus la prangă
Le-aü dat câte o falangă
Dar toţi aşa aű strigat:
Iartă-mă o îm părate!
Ş i pre mine nu mă bate,
Că eü nu sunt vinovat.
Vezirul de ciudă mare
Văzând aşa întâmplare
Aşa lucru încurcat,
Nu ştia cum să gâcăscă,
Adevărul să-l vădăscă,
Ca să nu facă păcat.
Ci i-au isgonit afară
Din cetate şi din ţară
Pre câte-şi trei cocoşaţi.
Dându-le de cheltueală

Dintr’alor chiverniseală
L a trei fraţi înfricoşaţi.
Eşind el cu supărare
Isgoniţi din buna stare
Ce să facă nu ştia,
Ci unul pre altul férte
Cu pricinuiri de mórte
Cu ceartă să mânia.
Că li s ’aü tras isgonirea
Şi tótá nenorocirea
Care li s ’aü întâmplat,
E ar ca să-şi cunóscá vina
Din care aű fost pricina
Nici unul nu s’aü aflat.
Poposind el Ia o casă
Unde şâlaş îşi aflasă
Preste nópte d’aü dormit
După multa lor umblare
Obosiţi de alergare
Aici s’aü mal odichnit.
Mal tăcând apoi gheboşil,
Ce să facă ticăloşii ?
Iensehi aü grăit ap o i:
Ţinându-sâ mai cu minte
Áü ^is aceste cuvinte
Cătră fraţii lui cei d o i:
E ű véd fraţilor, că póle
Voi nu prea pricepeţi tóté
Şi ce pécat ne-aÜ ajuns,

U n pécat mare ne face,
S ă nu mal trăim în pace
Că ne sapă într’ascuns.
Ş i nouă va să ne fie
Această călătorie
L a olaltă fórte rea,
C a să ni sé résplátéscá
S ă ni sé pricinuiască
Perire şi mórte grea.
C ă vom fi tot de ocară
Din tot locul scoşi afară,
S ă n’avem aşezământ.
D ar’ să ascultaţi de mine
S ă ne despărţim mai bine
Din acest strein pământ.
J)a r’ să mergem fieşte-eare
Singur în lumea cea mare
Trei drumuri să apucăm.
Petrovscbi şi el s ’arată
ţ)icân d: şi eü voesc eată,
Norocul să ne cercăm.
E a r ’ Pantovscbi mai cu minte
Fiind le-aii adus aminte
De cuvântul maică-sa,
Care cu limbă de mórte
Le-aü lăsat cum să se pórte,
Şi după ei nu lăsa.
C ă le-aű 4Í9 să nu ’ndrásnéscá
Când-va să se despărţâscă

Unul de alt’ câte-şi trei
Ca nu cumva să-i ajungă
O nenorocire lungă
Cu necasul între ei.
Dar vé<jénd că nu-i ascultă
Dojenirea lui cea multă,
Le-aü mai adaos a p o i:
Aşa duceţi-vă dară,
Şi de veţi da de ocară,
Veţi vedea voi amândoi.
Cei doi fraţi cu capul mare
Nesupuşi la ascultare
în seamă nu l ’aü băgat,
Ci însumeţiţi cu gândul
Şi numai singur lăsându-1,
Dela dânsul aü plecat.
Acum Pantovschi sîrmanul
în ce chip să-şi facă planul
Dac’ aü rămas singurel?
Acum în cătrăh s’apuce ?
Unde-i stă calea cruce
Necunoscută de el.
Aşa supărat de mórte
Şi purtat de tristă sórte
Aşa şi el aü plecat.
D ar neştiind unde merge
Lacrămile şi-le şterge
Tot în gânduri adâncat.
Unde-1 va duce norocul

Acolo să-i fie locul.
De a sé ma! mîngăea,
Ş i fu ca să-l întâlnâscâ
O ceată negustorâscă,
Când aşa sé tînguea.
Aceştia mergând pre cale
LZaü luat într’ale sale
Când de dânşii s’aü rugat,
Aşa ca să-l miluâscă
Să-l ajute să-l hrănâscă
U nul slugă Faü băgat,
în care călătorie
Ş ’au câştigat bucurie
Până la Damasc mergând,
într’acea cetate" mare
S ’aü bucurat şi maî tare
D acă s’au véqjnt intrând.
C ă ş’afi găsit el norocul
Meşteşugului în locul
Unde i să căuta
Ca un stăpîn să-şi găsească
Ş i la săbii să slujească
Dânsul aşa cugeta.
Aü şi găsit în cetate
U n săbier cu dreptate
Şi ca slugă Faü primit.
Apoi lucrul lui vétjéndu-i,
Meşteşugul cunoscându-i
Fórte tare Faü iubit.

Cä făcea săbii bătute
Acolo ne mai vé^ute
Cu lustrul cum le făcea
I s’aü védut vrednicia,
Purtarea, cucernicia
Care la toţi le plăcea.
Şi cu a lui vrednicie
Stăpînuluî bogăţie
Mare i-aü pricinuit.
De i-aü eşit veste mare
Cu a lui scumpă lucrare
Care nici s’ar fi gândit.
Şi prin câştiguri întrasă
Din an în an spor la casă
Din lucrul lui cel frumos,
De gîndea în sîn să-l pórte
Stăpînul séü pân’ la mórte
Că l’aü văcţut inimos.
Apoi din cumplită sórte
I s’au bolnăvit de mórte
Stăpînul şi aü murit,
E a r’ dânsul cu mângăere
Mângâind p’alui muiere
Casa i s’aü stăruit.
Şi apoi purtându-şi jalea
Văduva până la calea
Care i să cuvenea,
Aü socotit să nu-şi lasă
Sluga cea bună din casă,

Ci mai bine îi venea
S ă nu-şi piâr<lă muncitoriul
Carele-i aduce sporiul
Ci să şi-l ia de bărbat.
Paníovscbí cu bucurie
Nefiind cu făţărie
Nici el nu s’aű lepădat.
Ci prin sfînta cununie
Ş ’aă câştigat omenie
A trăi cum i-aü plăcut
Cu mintea, cu vredniciea
Cu t<5tă cucernicia
Gazdă mare s’aü făcut.
Că mergea cu marfă gata
L a târguri cu ridicata
Până la un mic cuţit,
Tot cu scule táietóre
Cu săbii strălucitâre
Până s ’aü îmbogăţit.
Venind odată din cale,
E l aű spus muierei sale,
Că el mai are doi fraţi,
De-I sâmână fórte tare
Tot cu o aseménare
Şi amândoi cocoşaţi.
Şi ar dori să-i mai va<Jă
După cum îi tot visează
Mai de când s’aü despărţit,
Atunci vestea le şi vine

De dânşii prin óre-cine,
Că în Damasc aü sosit.
Că ei în lume umblase
Ţările încunjurase
Rătăcind din loc în loc
Şi de lucru negăsîndu-şi
Yieaţa ticăloşindu-şi
N ’aü dat de nici un noroc.
Aşa dar dacă veniră
în Damasc, şi auriră
De a lor frate bogat,
Numai ei sunt pribegiţil
Trudiţil şi urgisiţii
De năcas îndelungat.
Ş ’aă câştigat împreună
O nădejde fórte bună,
Că de să vor arăta
L a dânsul ca la un frate
F ără nici o greutate
Pre ei îl va ajuta.
E a r’ Pantovscbi de ruşine,
De ei nu i-aü părut bine,
De ce nu l ’aű ascultat.
Ci călcând limba de mórte
N ’au vrut aşa să se pórte
Cum înainte le-aü dat.
Ci la ei s’aü dus îndată
Cu inima cea curată,
Şi vă(jendu-i, că-s calici,

Le-aü 4 is: vedeţi voi acuma,
Că ce v ’aű <Jis vouă muma
N ’aţi cunoscut pân’ aici.
Vedeţi blestemul cum vine,
Că n’aţi ascultat de mine,
Ca să nu vé depărtaţi,
Cum ne-aü lăsat maica nouă,
Şi acum vé <jice vouă
Vrénd ca réü să nu păţiţi.
V ’aű ajuns blestemul eată
Dela porunca cea dată,
Şi eü în limbă v’am spus,
Că v ’am iubit ca un frate,
E ar acum după dreptate
D acă v ’aű bătut de sus.
Şi v ’aţi lăpădat de mine
Ar fi ca nici eü cu bine,
Să nu vé cunosc de fraţi,
Că nici nu vi să cuvine
Să mai veniţi voi la mine
Ş ’în casa mea să intraţi.
Căci aţi gândit că norocul
E al vostru în tot locul
Şi eü mé voiü prăpădi,
însă Dumne<jeü pre mine
M’aü miluit férte bine
N ’aű vrut a mé osîndi.
Şi vé dăruesc îndată
Doisprezece galbeni eată

Şi sé fiţi tot amândoi
Şi de acum vé veţi face
Singuri după cum vé place
Faceţi ca mine şi voi!
în Damasc să trăiţi bine,
"XDar la casa mea la mine
J
Voi n’aveţî ce căuta.
Duceţi-v6 ori şi unde
Că eü n’am de a răspunde
Ori cum de vé veţi purta.
Dar să nu-mi faceţi ruşine
Căci v’asemănaţl cu mine,
C’apoi mé voiü lepăda.
Aşa să vé bată firea,
Că pentru voi nicăirea
Nici o seamă nu voiü da.
Atunci iaü cuprins frica
Neputând grăi nimica
Ş ’au rămas încremeniţi
Luând banii s’aü dus eară
Din Damasc să eas’ afară
Ca nişte réü prihăniţi.
Pantovschi venind acasă
Ca unul, ce nu-I mai pasă
Că de fraţi s’aü curăţit,
E l s’aü dus apoi afară
Cu marfă la târg de ţară
Ca un om chivernisit,
în să el muiere! sale

Până n’aü purces în cale,
Acésta i-aü poruncit,
Pre fraţii séi să nu-i lasă,
Să între la ei în casă,
De vor veni negreşit.
Socotind el, că în faptă
Muierea lui este dréptá
Bine îl va asculta,
N ’aü ştiut cumcă muierea
Fie dulce ca şi mierea
Porunci nu póte răbda.
Că muierea-i poftitóre
Ori ce e oprit supt sőre
E a nu să póte răbda,
Supt ascuns ca să nu va<jă
Adîncul desupt o pacjă,
Ce nu i sé arăta.
Deci Pantovschi cum plecasă
L a térg singur de acasă,
Fraţii lui ear aü venit.
Că unul din ei pre cale,
Din întâmplările sale,
S ’aü fost fórte bolnăvit.
Şi ei având cheltueîă
Cu réua lui betejâlă
Nici un ban nu mai avea,
Ci cu nădejdea la frate
Că va face bunătate
Ajutor să le mai dea.

A şa s’aű cerut să-l lasă
Să vie la el acasă,
Unde dacă aü aflat,
Că de acasă lipsesce.
Muierea îşi socotesce
Porunca ce i s’aű d a t ;
în să dorea ca să-i vatjă,
Unde alt plan îşi lucréfjá
Cărora le-aü poruncit
Ca pre înserat să vie
F ără nici o mărturie,
Şi să vie negreşit.
Yenind ei cu bucurie
Séra fără mărturie
După ce au înserat.
De care a lor cumnată
Ne mai văijând nici odată
A şa ómeni s’aű mirat.
Ne având deosebire
De bărbatul ei la fire
Cu dragoste i-aű primit.
I-aű ospătat cu bucate
Şi cu băuturi curate
Şi frumos i-aű omenit.
E i s’aü jeluit de tóté
Patimile întâmplate,
Şi câte aü pătimit.
Atunci pe neaşteptate
Aud, că în pórtá bate,

Că bărbatul i-aü venit.
Că el marfa ş’o vénduse
Mai în grab ce târg avuse,
Apoi n’aü mai zăbovit.
E ar muierea scurt gândesce
Şi de frică uneltesce
U n vicleşug potrivit.
Că i-aü ascuns pre gheboşii
în pivniţă pre fricoşii
L a buţile cu rachiü,
Apoi de frică mai mórtá
Aű alergat ea la p<5rtă,
Că bătea ca omul viü.
Fiind că să mániásé
Bărbatul, de ce nu iasă
Să-i deschidă mai curând
E a r’ ea (Jise: eartă frate!
Că n’am ştiut, cine bate
Pre tine neaşteptând.
Aşa el intrând în casă
Cu firea să aşe^asă
Dând banii la mână ei
Şi (jicénd, ca mai degrabă
Mai are încă o treabă,
L a un loc cu nişte lei.
Şi cerându-I felinarul
Ca şi când a-i da cu amnariul,
Pre pórtá aü şi eşit.
încuind pórta muierea

F u gi din tótá puterea
Să-şi dereagă ce-aö greşit.
Şi s’aü dus cu luminarea
Aprinsă spre ’ntîmpinarea
Celor ascunşi cocoşaţi
în pivniţă, să-şi slobdză
S ă nu le mai ducă gr<5ză
Celor doi înfricoşaţi.
Când acolo îi găseşte
Morţi, de care să îngrozeşte
ş .

g ,r a ^

ai e rg a t

Ca pre cineva să cheme
Ca să-i ducă mai de vreme
De unde i-aű fost băgat.
Găsind ea cu plată mare
U n om un hajnal mai tare
Au venit de grab cu ea,
picând că i-aü murit unul
Bând rachiü mult ca nebunul,
Să-l ducă de acolea.
I-aü dat rachiü băutură
Să-şi pue lăcat pe gură
Şi doi galbeni i-aü mai dat.
Scoţând pre unul afară
Din pivniţă îl băgară
Intr’un sac bine legat.
Să-l arunce ’n apă mare
Şi să se ’ntdrcă mai tare
Ca doi galbeni să-i mai dea.

Aşa hamalul ducéndu-1
Şi în gârlă aruncându-1
S ’aü întors eară-şî la ea.
Pân’ atunci au. scos muierea
Puindu-şi t<5tâ puterea
Pre celălalt mort di cân d:
Dar unde l ’ai dus? că eată,
E l tot aici să arată,
De unde şi până când ?
Hamalul apoi védéndu-1,
Mirándusé blestemându-1
Aü
aŞa necăjit:
Dar’ diavolul cel mare
L ’aü dus pre el călare
înapoi de aü fugit.
Că eü 1’arn dus în spinare
Şi în gârla cea mai mare
Ştiu cum că Pam aruncat.
Acum să-l mai duc odată
în apă mai adîncată,
Şi ear în sac Paű băgat.
Necăjit fiind hamalul
Şi însărcinat ca calul —
Şi pre acesta Paü dus,
L a gârlă mergând afară
Ca să numai easă eară
L ’aü aruncat mai de sus.
Deci s’aü întors la muiere
Doi galbeni de a-şi mai cere,

Care i-aü făgăduit.
Mergând pre uliţă, eată
U n ghebos i sé arată
Şi stătu pre loe uimit.
Că era cu felinarul,
Şi el nu ştia măgarul
(
Cine e, vécléndu-1 viű,
Ci gândea că-1 tot, pre care
/ L ’aü dus în gârla cea mare
#
Mort ameţit de rachiű.
Şi i-aü 4is lu i: h o ! aştăptâ!
Ghebosule! că în faptă
Acuma te* am apucat,
Ş i tu fugi încă mai tare
Eşit din apa cea mare
De unde te-am aruncat?
| îţi voiű aréta eü ţie,
Ce năcaz îmi faci tu mie
Cu ale tale drăcii,
Dar acum a treia <5ră
Voiü să te arunc supt m<5ră,
S ă nu mai ai mijlocii.
Şi după ce îl apucă
Sâ-1 bage ’n sac şi să-l ducă
A început a sbiera,
Şi să rugă ca -să-l lasă
S ă mărgă cu el acasă;
însă în zadar era.
C ă nefolosindu-i plânsul

L ’aű aruncat şi pre dânsul
Unde ptíscií lâcuea.
Mergând apoi la muiere
Cei doi galbeni a-şi cere,
De ostenit gâfăea.
Muierea vânând că vine,
L ’aű întrebat: ce-i cu tine,
De esci aşa asudat?
E ar’ el abia răsuflându-şi
Şi lucrul séü blestemându-şi
Aşa un răspuns i-aű dat
Dracul să mai aibă parte
Să ducă aşa departe
Astfel de lucru ’ngrozit,
Că ear aü eşit afară
După ce-1 dusesem eară
Ghebosul afurisit.
Eü l’am purtat ca măgarul
E l încă cu felinarul
înaintea mea venea,
Că m ’am necăjit de mérte
Tótá nóptea să mă pórte
Numai în mânia mea.
Că brotanul apucasă
Să vie earăşî acasă
Mai nainte de cât eü.
Dar l’ am dus a treia 0ră,
L ’am aruncat la o m6ră
în gârlă cu sacul meű.

Cum aü au<pt muierea
S ’aü pierdut tótá puterea
Şi de spaimă tremura,
De felinar audindu-l
Pre bărbatul séü ştiindu-1,
Că va să vie era.
Cu val începu să plângă
Cu vai mânile să-ş! frângă
Spuind hamalului prost,
Cum n’aü vétjut ca măgarul
Că cel viii cu felinarul
Bărbăţelul ei aű fost.
HamaluI Fără credinţă
Gândea că ea va să-l minţă
Ca nimic să nu-I mai dea.
Ş i că numai sé preface
De aceea nu-i da pace
Cerând ce i sé cădea.
Muierea tot blestemându-1
Pentru bărbat ocărându-1
Că el i-laü omorît.
E a r el strigând şi mai tare
S ’aü făcut gâlceavă mare
Atâta s’aű ocărit.
Până ce sé adunară
Vecinii de sé mirară,
Apoi s’aű dus mânios
picând că va merge mâine
L a vezirul de va spune

Cum aü fost cu un ghebos.
Deci mergénd el cătră casă
T rei ómen! în drum îi easă,
Şi unul l’aü apucat:
S tă i! şi vino după mine
Vel vedea tu după cine
E ar celălalt i-aü strigat,
Vé^éndu-I neascultarea
Aü scos sabia, cu carea
Aşa i-aü ameninţat:
S tă i' că ţie-ţi porunceşte
Vezirul care-ţi grăeşte,
Ţie boule ’ncălţat!
Că vezirul să scuiasă
Tiptil eşind de acasă
Cum de multe ori făcea,
Ca tóté să ispitéscá,
Nóptea unde să găsâscă
Lucruri, care nu-I plăcea.
Şi după umblarea t6tă
Făcând pre la gârlă r0tă
De nisce pescari aü dat,
Carii trăgea mréjeá plină
Nesciind fără lumină
Ce pescl vor fi căpătat.
Vezirul văzând că grele
Sé ved mrejile acele
Aşa poftă iaü venit,
D e le-aű <Jis: ce ml cereţi mie

Pre ce aţi prins, ca să fie
Tot al meü ce aţi pescuit?
Un taler gîndim că face
Ce vom fi prins, dacă-ţi place,
Apoi vino şi o ia.
„B a un galben vé daü, eată,
Aü <Jis Vezirul îndată,
Şi povara e a mea.
Pescarii necunoscéndu-1
Cu trei saci însărcinându-1
Ce în mréje aü aflat,
Vezirul doi robi avându-şi
Cu sine, sacii luându-şl,
Trei inşi trei saci aü luat.
Şi ducendu-I pân’ la locul
U nde laü adus norocul
Pre hamalul apucat,
De i-aü dat sé ducă sacul
Dela vezirul, săracul
Cu care l’aü încărcat.
Mergând aşa încărcaţii
în palat însărcinaţii,
Când sacii iaü desfăcut,
E ată trei gheboşl săracii
Fîesce care în sacii,
Care lor nu le-au plăcut.
Dacă i-aü védut hamalul
Ştiind în ce chip ca calul
în spinare i-aü purtat,

De mirare şi de ciudă
După munca lui şi trudă
Cu glas mare au strigat
Oh vai vrăjitură nouă!
Dar ce v ’am făcut eü vouă
De nu vă mai aşezaţi?
Să vă port cu trudă mare
T ătă nóptea în spinare
T ot după mine umblaţi!
Yezirulul i să pare
Lucru fórte de mirare,
Şi aşa n’aű întrebat,
Ci poruncind să-i desbrace
Altă urmare să face,
Că doftorii s’aü chemat.
Că nu era morţi gheboşii,
Ci ameţiţi ticăloşii,
Şi aşa i-aű înviat
Unde în câte o casă
Deosebiţi îi bagasă
Uşile le-aü încuiat.
Vezirul văzând, că eară
GrheboşiI să vindecară,
Haine nouă le-aü făcut,
Croindu-le deodată
Uniformă minunată,
Care la toţi aű plăcut.
Aşa fu apoi chemată
Văduva cea supărată

Să-şi dea sémá de bărbat.
Că vezirul cu asprime
Cu prefăcută iuţime
De dânsul o aü întrebat:
C ă pentru ce să-l înece?
E ar ea cu sângele rece
Spăimântată sé jura
Că ea nu e vinovată,
Şi căc).u jos leşinată
îngrozită cum era.
Apoi sculându-să eară
După ce îi ajutară,
Tot lucrul i-aü povestit
Vezirului, să ’nţelâgă
Tótá istoria întrâgă,
Şi tot i-aű istorisit.
Vezirul aü scos de faţă
Pre câte-şi trei cu viâţă
Unde i-aű înfăţişat,
Ca muierea să-şi alégá
Pre bărbatul cu-I e dragă
Şi pre al séű cocoşat.
E a r ea neştiind la care
Să-i dea a sa sărutare
Ca la cel adevărat,
Nu putea să nimerâscă
Şi ca să-şi deosebească
Pre iubitul séű bărbat.
Ci strig ă: iubite frate 1

Pantovschi al meü bărbate 1
Vino la muierea ta,
Că nu te cunosc pre tine
De nu vei veni la mine
Singur a te arăta.
Atunci cei doi 'şi găsiră
Prilej réü, că ei eşiră
Toţi a (jice: eű sunt eű!
Că ei căuta isbindă
Fratelui lor spre osîndă
Cu cugetul cel mai réü.
Aşa toţi o apucară
în braţe şi o sărutară
Şi toţi (jicea, că-i a lui,
Care lucru şod îi vine,
Rîtjend însă întru sine,
Dar ciudat vezirului.
E ar nemal puténd sé-i vacjă
Şi pre carele sé cré(já
în zadar aű poruncit,
Că ei nu vor sé ’nţeleagă
C a unul sé se aleagă,
De Pantovscbi cel numit,
Aşa dar’ altă poruncă
Au dat să-l pue la muncă
Pre Pantovschi cel numit,
Să-şi ia pedeapsa la /prangă
Trei sute la tălpi falangă,
^
Că el aü pricinuit,

Că el n’aü vrut să-şi primească
Pre fraţii să-i miluiască
Şi el este vinovat,
Cei doi dacă auriră
Singuri îl mărturisiră
Care e al ei bărbat.
Că de frica de bătae
începând ca să se sparie
De grab s’aü tras înapoi,
Nu i-aü mai cbemat Pantovschi
Pre Enscbi şi pre Petrovschi
Arétándu-1 améndoí.
E a r muierea supărată
De făcuta judecată
Asupra bărbatului.
Vezirulul din nainte
I-aü căcjut cu rugăminte
Cu faţa obrazului.
Ş i s’aű rugat fórte tare
Să-i dăruească ertare,
Şi vezirul l’aü ertat;
în să să le dea trei sute
De galbeni fraţilor iute
Să-i ajute, că-i bogat.
Pantovschi să mulţămeşte,
Aduce şi le plăteşte
Fraţilor săi bucuros,
Puindu-i cu chip de sőre
Vezirulul la picidre

Galbenii séi gros pe gros
Au scos şi vezirul iute
Galbeni apoi alţi f e l sute
Cu care i-aü donat,
Ca sS-şî ia şi ei neveste
Cu acea Domnéscá veste
Ce s’aü publicat.
Ca ori-ce fete cinstite
Care vor sé se mărite
Sé s’arate la palat,
Care din mila Domnéscá
Pot ca să se norocească,
Că norocul ş’afl aflat,
Aşa s’aü dus mare veste
De doi gbebpşi cu neveste
Tot odată însuraţi.
Şi tot Damascul sé miră
Unde sé căsătoriră
Trei şi tot ca unul fraţi.
Vezirul de împreună
Ş ’ati făcut o voe bună
Bucurándu-sé de ei,
C ă era o raritate
întru acéstá cetate
Tot unul şi unul trei.
Ş i de voe bună mare
Le-au făcut o nuntă, care
T<5tâ lumea s’áű mirat.
Şi le-aü făcut rénduélá,

S ă aibă chivernisélá,
Unde toţi s’aü bucurat.
Le-aü dat fabrică să-şi pórte
Meşteşugul pân’ la mórte
Ca gasde şi săbierî
De săbii şi de cuţite,
De suliţe ascuţite,
Şi sé făcură boerl.
Că lucra cu sîrguinţă
Marfă bună de credinţă,
Care dânşii o făcea.
Făcea săbii tăetdre
Cu lustru strălucit6re,
Care la toţi le plăcea.
Aü trăit apoi vieaţă
L a olaltă cu dulceaţă
Trei fraţi bine împăcaţi,
Trei gazde cu rénduélá
Cu bună chivernisélá
Buni, de treabă şi bogaţi.
FINE.
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