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Povestea pepenelui uriaş
Poveste populară
Un ţăran se dusese la moară să macine grâu şi porumb. El era
însoţit de un băiat al său, ca de vreo paisprezece ani. Găsind moara prinsă1, se aşeză cu fiul său lângă foc, aşteptând să-i vie şi lui
rândul. Aşa se făcu noapte. Morarul frământă o azimă2
şi o puse sub spuză.
— Până să se coacă azima — zise morarul — să spuie fiecare câte o minciună
care să fie crezută. Acela care va fi crezut va fi şi cel dintâi care va mânca din
azimă.
Toţi ţăranii spuseră câte o minciună, dar niciuna nu fu crezută. Morarul, uitându-se la băiatul ţăranului, îi ceru să spuie şi el o minciună.
Tatăl băiatului, temându-se ca
acesta să nu spuie ceva rău de acasă,
zise:
— Ia lăsaţi-l pe băiat în pace, că
nu ştie el astfel de secături3!

1. prinsă — ocupată.
2. azimă — (înv.) turtă de aluat nedospit.
3. secături — (pop.) lucruri lipsite de valoare, fleacuri.
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— Ba ştiu,
răspunse băiatul. Ce, eu nu
sunt şi eu om ca
dumneavoastră?
— Atunci spune
şi tu o minciună, zise morarul.
Băiatul începu astfel:
— Ştiţi ce mi s-a întâmplat mai alaltăieri
când eram singur acasă? Jucându-mă
eu pe bătătură1, am tras cu praştia şi am lovit vaca cea bălţată. Mama, care tocmai venea din sat, m-a văzut şi
mi-a dat vreo două
palme. Eu, izbucnind în plâns, ieşii
pe poartă afară şi
mă dusei pe malul gârlei, la marginea satului. Stând
pe mal, văzui o sămânţă de
pepene cum plutea pe apă. Mă
plecai, o luai şi o înfipsei cu degetul în pământul de pe mal.

1. bătătură — ogradă, curte (la casele ţărăneşti).
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Mă mai plimbai eu puţin în sus
şi în jos pe malul apei, ca să-mi treacă
necazul, dar, când eram să plec, văzui că
sămânţa de pepene încolţise şi din ea crescuse
un vrej aşa de mare, încât trecuse pe malul celălalt.
Dincolo văzui un pepene grozav de mare. Mă dezbrăcai şi trecui prin apă către el. Mă uitai împrejurul lui
şi văzui că e copt bine. Dar, vrând să-l încerc şi
neavând cu ce, mă dusei în târg şi-mi cumpărai
un briceag. După ce cumpărai briceagul, venii
iar la pepene şi, şezând lângă dânsul, începui
să-i fac dop, ca şi cum ar fi fost al meu; căci eu
semănasem în pământ sămânţa din care crescuse pepenele. Dar… ciudată întâmplare!
Briceagul căzu înăuntru.
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Atunci intrai în pepene după el. Caută briceagul
în sus, caută în jos, nu e nicăieri. Tot căutând, mă întâlnii c-un herghelegiu1 care mă întrebă după ce umblu.
Eu îi răspunsei că îmi caut briceagul.
— Ei! Eu îmi caut de trei zile herghelia, pe care am pierdut-o pe aici, şi nu am prăpădit aşa rău miezul pepenelui!
Apoi luându-mă de mână, îmi dete şi el două palme şi
mă scoase din pepene. Ieşind afară, plecai peste câmp necăjit, gândindu-mă că, dacă sămânţa fusese a mea, şi pepenele era al meu, aşa că nu mă putea da afară un străin.

1. herghelegiu — îngrijitor al unei herghelii, adică al unei crescătorii de cai.

8

Privind
peste câmpii, văzui
nişte ţărani care
arau. Uitându-mă bine,
văzui albina tatii
înjugată ca un
bivol la plug. Mă
dusei şi luai albina. Mă
uitai bine la ea şi o văzui stricată la ceafă
din cauza jugului.
Mergând mai-nainte
niţel, găsii o nucă
mare. O spărsei în
două şi, după ce scosei miezul, oblojii1 albina la ceafă.

1. a obloji — (înv.) a trata o rană.
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Când mă uitai mai
pe urmă, ce să văz? Pe
ceafa ei crescuse un nuc
aşa de mare, încât abia îi vedeam vârful. Era plin de nuci,
şi cine trecea lua dintr-însul
câte nuci poftea. Eu, stând şi uitându-mă la nuc, mă gândii că, dacă albina
e a tatii, nucul e al meu, şi luai o
sburătură1 şi o azvârlii în nuc
ca să cadă câteva nuci.

1. sburătură — (pop.) aşchie, ţandără.
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Dar sburătura nu se mai întoarse, ci se făcu deasupra nucului
o poiană de nu i se vedeau marginile. Stătui şi mă gândii: albina
e a tatii, nuca e a mea, prin urmare şi moşia1 e tot a mea. Mă urcai, dar, sus. Acolo, ce să văd? O mulţime de oameni care secerau.
Cum mă văzură, îndată mă şi rugară să îi ajut. Eu le cerui dijma2,
ca de pe pământul meu. Ei mă duseră să mi-o dea.

1. moşie — proprietate agricolă foarte mare.
2. dijmă — a zecea parte din recolta adunată de pe o moşie, care i se cuvenea proprietarului moşiei.
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Umblând pe câmpie, văzui un iepure cu o oală
legată de coadă, care fugea aşa de repede, încât
într-o clipă culcase tot grâul la pământ şi lăsase
pe oameni fără niciun bob. Atunci mă apucai şi eu şi dijmuii doar grâul care apucase să fie strâns. Apoi luându-mi dijma,
mă dusei acasă şi, luând pe tata, venii cu
el aici la moară.
Morarul fu mulţumit şi-i dete lui
azima ca s-o frângă şi să-şi ia partea.
Apoi, venindu-le rândul, măcinară
şi se întoarseră acasă.
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