ION CREANGĂ (1837-1889)

Se naşte pe 1 martie 1837 (după alte surse,
la 10 iunie 1839), în satul Humuleşti din
judeţul Neamţ, fiu al lui Ştefan a Petrei
Ciobotariul şi al Smarandei Creangă, ţărani
gospodari. După o copilărie lipsită de griji,
începe şcoala în satul natal (1847), continuată
la Broşteni, Târgu-Neamţ şi Fălticeni, după
dorinţa mamei, care voia să îl facă preot.
Este, pe rând, diacon şi institutor la Iaşi, unde
îl are profesor pe Titu Maiorescu. Se împrieteneşte cu Mihai Eminescu,
pe atunci revizor şcolar. În calitate de pedagog, publică patru manuale
şcolare, în care apar şi primele sale povestiri (Inul şi cămeşa, Poveste,
Pâcală, Acul şi barosul, Ursul pâcâlit de vulpe). Debutul propriu-zis
are însă loc în anul 1875, în revista Convorbiri literare, cu povestea Soacra
cu trei nurori. Considerat unul dintre clasicii literaturii române, Ion
Creangă este apreciat mai cu seamă datorită operei sale autobiografice,
Amintiri din copilărie. Moare pe 31 decembrie 1889, la Iaşi, în acelaşi an
cu Mihai Eminescu.

Fata babei și fata moșneagului

E

rau odată un moșneag și-o babă; și moșneagul avea o fată, și baba
iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă; dar,
pentru că era fata mamei, se alinta cum s-alintă cioara-n laț, lăsând tot
greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică,
ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile
cele bune și frumoase. Dar această fată bună era horopsită și de sora cea de
scoarță, și de mama cea vitregă; noroc de la Dumnezeu că era o fată robace
și răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai ș-amar de pielea ei.
Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale; ea după găteje prin
pădure, ea cu tăbuiețul în spate la moară, ea, în sfârșit, în toate părțile după
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treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioarele; dintr-o parte
venea și-n alta se ducea. Ș-apoi baba și cu odorul de fiică-sa tot cârtitoare și
nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era peatră de moară
în casă; iar fata ei, busuioc de pus la icoane.
Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata
moșneagului nu se încurca, ci torcea câte-un ciur plin de fuse; iar fata
babei îndruga și ea cu mare ce câte-un fus; și apoi, când veneau amândouă
fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârlaz și zicea fetei
moșneagului să-i dea ciurul cu fusele, ca să-l ție până va sări și ea. Atunci
fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag,
spunând că ea a tors acele fuse. În zadar fata moșneagului spunea în urmă
că acela este lucrul mâinilor sale; căci îndată o apucau de obraz baba și cu
fiică-sa și trebuia numaidecât să rămâie pe-a lor. Când veneau duminica și
sărbătorile, fata babei era împopoțată și netezită pe cap, de parc-o linseseră
vițeii. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata
moșneagului era oprită cu asprime de la toate aceste. Ș-apoi, când venea
moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița; că
fata lui nu ascultă, că-i ușernică, că-i leneșă, că-i soi rău... că-i laie, că-i
bălaie; și că s-o alunge de la casă; s-o trimită la slujbă unde știe, că nu-i de
chip s-o mai ție; pentru că poate să înnărăvească și pe fata ei.
Moșneagul, fiind un gură-cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în
coarnele ei, și ce-i spunea ea sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate
c-ar fi mai zis câte ceva; dar acum apucase a cânta găina la casa lui, și
cucoșul nu mai avea nicio trecere; ș-apoi, ia să-l fi pus păcatul să se întreacă
cu dedeochiul; căci baba și cu fiică-sa îl umplea de bogdaproste.
Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de câte-i spunea
baba, chemă fata și-i zise:
— Draga tatei, iaca ce-mi tot spune mă-ta de tine: că n-o asculți, că
ești rea de gură și înnărăvită și că nu este de chip să mai stai la casa mea;
de-aceea du-te și tu încotro te-a îndrepta Dumnezeu, ca să nu se mai facă
atâta gâlceavă la casa asta, din pricina ta. Dar te sfătuiesc, ca un tată ce-ți
sunt, că, orișiunde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică; căci la casa
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mea tot ai dus-o cum ai dus-o: c-a mai fost și mila părintească la mijloc!...
dar prin străini, Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni îi da; și
nu ți-or putea răbda câte ți-am răbdat noi.
Atunci biata fată, văzând că baba și cu fiică-sa voiesc cu orice chip s-o
alunge, sărută mâna tată-său și, cu lacrimi în ochi, pornește în toată lumea,
depărtându-se de casa părintească fără nicio nădejde de întoarcere!
Și merse ea cât merse pe-un drum, până ce, din întâmplare, îi ieși
înainte o cățelușă, bolnavă ca vai de capul ei și slabă de-i numărai coastele;
și cum văzu pe fată, îi zise:
— Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește, că ți-oi
prinde și eu bine vrodată!
Atunci fetei i se făcu milă și, luând cățelușa, o spălă și-o griji foarte
bine. Apoi o lăsă acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a
putut săvârși o faptă bună.
Nu merse ea tocmai mult, și numai iaca ce vede un păr frumos și
înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul, cum vede pe fată, zice:
— Fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-oi
prinde și eu bine vrodată!
Fata, harnică cum era, curăță părul de uscături și de omizi cu mare
îngrijire și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și, mergând ea
mai departe, numai iaca ce vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna
atunci zice:
— Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți-oi prinde și eu bine
vrodată!
Fata rânește fântâna și-o grijește foarte bine; apoi o lasă și-și caută de
drum. Și, tot mergând mai departe, numai iaca ce dă de-un cuptor nelipit
și mai-mai să se risipească. Cuptorul, cum vede pe fată, zice:
— Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-oi
prinde și eu bine vrodată!
Fata, care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, își suflecă
mânecile, călcă lut și lipi cuptorul, îl humui și-l griji, de-ți era mai mare
7

dragul să-l privești! Apoi își spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși
la drum.
Și mergând ea acum și zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci; cu toate
aceste, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte până ce,
într-una din zile, dis-dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă
de-o poiană foarte frumoasă, și în poiană vede o căsuță umbrită de niște
lozii pletoase; și când s-apropie de acea casă, numai iaca o babă întâmpină
pe fată cu blândețe și-i zice:
— Da’ ce cauți prin aceste locuri, copilă, și cine ești?
— Cine să fiu, mătușă? Ia, o fată săracă, fără mamă și fără tată, pot
zice; numai Cel-de-sus știe câte-am tras de când mama care m-a făcut a
pus mâinile pe piept! Stăpân caut și, necunoscând pe nime și umblând
din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit
la casa d-tale și te rog să-mi dai sălășluire.
— Sărmană fată! zise bătrâna. Cu adevărat numai Dumnezeu te-a
îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică.
Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile
goale de la casa mea.
— Bine, măicuță, dar nu știu ce trebi am să fac.
— Ia, să-mi lai copilașii, care dorm acum, și să-i hrănești; apoi să-mi
faci bucate; și, când m-oi întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci,
nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat.
Și, cum zice, bătrâna pornește la biserică, iară fata suflecă mânecile
și s-apucă de treabă. Întâi și-ntâi face lăutoare, apoi iese afară și începe
a striga:
— Copii, copii, copii! Veniți la mama să vă lăie! Și când se uită fata,
ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea fojgăia de-o mulțime de balauri
și de tot soiul de jivine mici și mari! Însă, tare în credință și cu nădejdea
la Dumnezeu, fata nu se sperie; ci le ia pe câte una și le lă și le îngrijește
cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut bucate, și când a venit
Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii lăuți frumos și toate trebile
bine făcute, s-a umplut de bucurie; și după ce-a șezut la masă, a zis fetei
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