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INTRODUCCIÓN
Cuando me enteré del proyecto TALIS en una charla que dio la coordinadora María
Alcantud para darlo a conocer a los asistentes a unas jornadas organizadas por el
APAVAC (Asociación de profesores de inglés de la Comunidad Valenciana),quise
aprovechar la oportunidad y participar en este proyecto para ayudar a difundir aspectos
de la cultura de Rumanía, país del cual conocía ya bastante: sus gentes, sus costumbres
e incluso su lengua.
Quería ayudar a presentar otra imagen de este país y a desmitificar un poco esa idea
negativa que normalmente se tiene de Rumanía y de la población rumana, sobretodo en
algunos países de Europa del norte, Italia y España donde hay un número considerable
de población inmigrante.
Rumanía es algo más que una tierra de inmigrantes, es un país que ha sufrido invasiones
de otros pueblos(romanos que vencieron a la población dacia, imperio austro-húngaro
en
la
Transilvania,
imperio
otomano, etc) , que ha sufrido
además un período de represión
durante la época gobernada por
Ceaușescu, pero también un país
con tantas similitudes con países
que han sufrido la romanización y
que ha conservado con orgullo su
legado cultural y su identidad
latina como si se tratara de una
isla rodeada de países eslavos,
que si bien han influido de
manera considerable en las costumbres y en algunos vocablos de la lengua rumana,
nunca han ejercido una influencia tan fuerte como para impedir que pierda su identidad
cultural latina.
Decidí empezar por un brillante creador de cuentos del siglo XIX y representante
perfecto del alma rumano Ion Creanga y adaptar algunos de sus cuentos más conocidos:
Punguta cu doi bani (El Saquito con dos Monedas), Danila Prepeleac (Danilo Prepeleac)
y Prostia Omeneasca (La Estupidez Humana).Creanga nació en Humulesti un pueblo de
la provincia de Neamt (en la región de Moldavia) y fue popular por su novela
autobiográfica Memorias de la Infancia (Amintiri din copilarie), por sus novelas, pero
sobretodo por sus cuentos populares basados en el folclore rumano. Sin embargo, los
cuentos de Creanga no son sólo piezas del folclore rumano, sino verdaderas obras
literarias cuya esencia es la auténtica vida del campesino rumano.
Gracias a la ayuda de una de mi profesora de rumano, Silvia Groza, pude adaptar y
modernizar las versiones originales con el fin de de hacerlo más asequible para el
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lector. Muchas veces la dificultad del lenguaje por el uso de arcaísmos, regionalismos y
dialectalismos por parte de Creanga dificultan mucho la comprensión del lenguaje,
especialmente si el público lector es el infantil o juvenil. Adaptaciones en la lengua
rumana se han hecho muchas, pero yo quería con esta aprovecharla como excusa para
introducir aspectos culturales de Rumanía y que no aparecen en la versión original de
Creanga.
Además de esto, he pretendido ayudar a hacer más amena y fácil la lectura de los
cuentos al mismo tiempo que,al traducirlo al castellano e inglés, se dé a conocer este
autor rumano y parte de la tradición literaria de este país.
He elegido estos tres cuentos porque son
historias con un mensaje o moraleja que
yo he escrito al final y que no aparecen
en la versión original de Creanga.
Espero con esta adaptación que el lector
mejore cualquiera de las tres lenguas en
las que se han escrito los cuentos y que
aprenda algún dato más sobre Rumanía,
un país con algo más que ser
el
escenario donde se inspiró Brad Stoker
para crear su famoso Drácula.

Los cuentos La Joven Cocinera, El
Cementerio
Alegre
y
La
Niña
Maquinista son creaciones originales
mías.
La Joven Cocinera, inspirado en
cuentos de hadas, está ambientado en
uno
de
los
monasterios
más
emblemáticos de la región noroeste de
Rumanía (Bucovina) llamado Monasterio de Humor. El cuento tiene lugar durante el
reinado de uno de los voivodes más importantes de la época medieval de Rumanía de la
región de Moldavia:Esteban el Grande y da a conocer algunos de los platos típicos de
la cocina rumana como placinta cu brânza.
Al mismo tiempo están resaltados defectos humanos tales como la envidia y la codicia,
defectos representados por Alina una de las dos hermanas protagonistas del cuento junto
con Mihaela.
El Cementerio Alegre tiene como protagonistas a tres jóvenes de Bucarest que deciden
hacer un viaje a Săpânța en la región norteña de Maramures. Săpânța es una localidad
muy visitada por su famoso Cementerio Alegre. Este se caracteriza por sus lápidas de
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color azul, sus motivos basados en la vida rural campestre de Rumanía y sus epitafios
“sui generis” llenos de ironía y humor negro. Aparte de dar a conocer este curioso lugar
quise escribir un cuento dirigido a los adolescentes pensando en un público lector como
mis alumnos. Para ello pensé en tratar un tema por el que sienten especial predilección
como el mundo de ultratumba a la vez que aproveché para sacar a relucir temas
problemáticos como los trastornos de alimentación, consumo de drogas etc., temas que
por desgracia están muy presentes en esta generación.
Para quitar dramatismo en el tratamiento de los mismos, di protagonismo también a un
personaje cómico como es el del esqueleto que juega un papel bastante importante ya
que va a ser el consejero de los jóvenes.
La Niña Maquinista está ambientada también en la zona de Maramures. El elemento
principal de la historia es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región:
El Mocanita, tren de vía estrecha que antaño servía como tren de mercancías para
transportar madera y que hoy día también se utiliza con fines turísticos. En este cuento
he querido tratar el tema de la discriminación de género. La protagonista, Adriana,
sueña con ser algún día maquinista
de tren pero su padre se opone a la
idea por ser un oficio poco
apropiado para una mujer.
Deseo que con la lectura de estos
cuentos cualquier lector pueda
sacar beneficio de ello, bien
porque le ayude a mejorar
cualquiera de las lenguas en las
que están escritos, bien porque
aprenda alguna cosa más de la
cultura rumana, un país con una variedad y riqueza cultural y con gente amable y
acogedor.
Por último expresar mi agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible mi
participación en este proyecto y la elaboración de los cuentos:
A María Alcantud, coordinadora del proyecto TALIS, a mi familia especialmente a mi
cuñado Juan Pla y a mi hermana Beatriz Lado por ayudarme con la revisión de la
versión castellana, a mis profesoras de rumano, Silvia Groza y Ligia Somesan por
ayudarme con la revisión y corrección de la versión rumana, a mis amigos británicos
Pam y David por su colaboración en la revisión de la versión inglesa de The Young
Cook Girl y a los estudiantes de Erasmus de habla inglesa, a todos los que han ayudado
en la grabación de los audios y a mis amigos que me han dado su apoyo y confianza
para que este proyecto siguiera adelante.
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PREFATA LA POVESTILE IN LIMBA ROMANA
Am aflat despre proiectul TALIS participând la o conferință APAVAC (Asociatia
Profesorilor de Limba Engleză din Comunitatea Valenciană) și ascultând discursul
susținut de coordonatoarea María Alcantud prin care aceasta făcea cunoscut proiectul,
participanților la congres. Am vrut să profit de oportunitatea de a participa în acest
proiect pentru a ajuta la răspândirea culturii românești, țară despre care cunoșteam deja
destul de multe: oamenii săi, obiceiurile sale, inclusiv, limba sa.
Doream să prezint o altă imagine despre această țară și să demitizez un pic ideea
negativă care există despre România și poporul român, în special în unele țări din nordul
Europei, în Italia și în Spania unde trăiesc un număr considerabil de emigranți români.
România este mult mai mult decât un tărâm de emigranți, este o țară care a suferit
invazii ale altor popoare (Imperiul Roman care a cucerit Dacia, Imperiul Austro-Ungar
în Transilvania, Imperiul Otoman, etc.), o țară care a suferit o perioadă de represiune
cruntă în timpul erei Ceaușescu, dar și o țară cu multe similitudini cu alte țări care au
trecut prin același proces
de romanizare. România
și-a păstrat cu mândrie
moștenirea
culturală și
identitatea latină, părând a
fi o insulă înconjurată de
țări slave care deși i-au
influențat
în
mod
semnificativ obiceiurile și
limba, niciodată nu au
exercitat o influență atât
de puternică încât s-o facă
să-și piardă identitatea
culturală latină.
Am decis să încep cu un genial creator de povești din sec XIX și reprezentant perfect al
sufletului românesc, și anume, Ion Creangă si sa adaptez câteva dintre poveștile sale
mai cunoscute: Punguța cu doi bani, Dănilă Prepeleac și Prostia Omenească. Creangă sa născut în satul Humulești, Jud. Neamț, (Moldova) și este renumit pentru romanul
autobiografic ¨Amintiri din copilărie¨, pentru nuvelele sale, dar mai ales pentru
poveștile inspirate din folclorul românesc. Cu toate acestea, poveștile scrise de Creangă
nu sunt piese ale folclorului românesc, ci adevărate scrieri literare a căror esență este
viața autentică a țăranului român.
Cu ajutorul uneia dintre profesoarele mele de limbă română, prof. Silvia Groza, am
reușit să adaptez și să modernizez versiunile originale cu scopul de a le face mai
accesibile cititorului. De multe ori, dificultatea limbajului dată de utilizarea de către
Creanga a multor arhaisme, regionalisme y a dialectului local moldovenesc fac dificilă
înțelegerea limbajului, în special pentru publicul lector tânăr sau infantil. De-a lungul
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timpului s-au făcut multe adaptări în limba română, însă eu am utilizat ca scuză
propriile adaptări pentru a introduce aspecte culturale ale României care nu apar în
versiunea originală a poveștilor lui Creangă.

Pe lânga aceasta, am încercat să fac lectura poveștilor mai plăcuta, mai ușoară și în
același timp, făcând traducerea în spaniola și engleză, să fac cunoscut acest scriitor
român și o parte din tradiția literară a acestei țări.
Cele trei povești pe care le-am ales sunt istorii cu mesaj sau morală pe care am adăugato la finalul fiecărei adaptări și nu apare în versiunea originală a lui Creangă.

Sper cu ajutorul acestor adaptări, ca
cititorul să-și îmbunătățească oricare
dintre cele trei limbi în care s-au scris
poveștile și de asemenea, să afle lucruri
noi despre România, o țară care
reprezintă mult mai mult decât
scenariul unde s-a inspirat Bram Stoker
pentru a crea faimoasa nuvelă, Dracula.
Poveștile Tânăra Bucătăreasă, Cimitirul
Vesel și Fetița Mecanic de Locomotivă
sunt creații originale proprii.
Povestea Tânăra Bucătăreasă, inspirată
din poveștile cu zâne, este plasată întruna dintre mănăstirile emblematice ale
regiunii de nord-est a României
(Bucovina),
numită
Mănăstirea
Humorului. Acțiunea are loc în timpul
domnirii
unuia
dintre
voievozii
moldoveni cei mai importanți din epoca
medievală, Ștefan Cel Mare, și face
cunoscute câteva feluri de mâncare tipice acestei zone, ca de exemplu, Plăcinta cu
Brânză.
În același timp, sunt scoase în evidență defecte umane ca invidia și avariția, defecte
reprezentate de Alina, una dintre cele două surori protagoniste ale poveștii, împreună cu
Mihaela.
Cimitirul Vesel are ca protagoniști trei tineri din București care decid să facă o călătorie
la Săpânța, un sat aflat în partea de nord a Maramureșului. Săpânța este o localitate
foarte vizitată pentru faimosul său Cimitir Vesel. Acesta se caracterizează prin pietrele
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funerare de culoare albastră, motivele bazate pe viața rurală și epitafurile ¨sui generis¨
pline de ironie și umor negru. Am dorit să fac cunoscut acest loc curios și pe lângă
aceasta, am vrut să scriu o poveste pentru adolescenți gândindu-mă la un public cititor
asemănător elevilor mei. Cu acest obiectiv în minte, m-am gândit să tratez un subiect
care pe cei tineri îi atrage în mod deosebit, viața de apoi, și în același timp, am profitat
pentru a scoate la iveală teme problematice cum ar fi: tulburări de alimentație, consum
de droguri, etc., probleme care din nefericire sunt mai mult decât prezente la această
generatie.
Pentru a elimina dramatismul în tratarea acestor teme am dat protagonism unui personaj
comic, și anume, Scheletul, care joacă un rol destul de important, devenind consilierul
tinerilor.
Acțiunea povestirii
Fetița Mecanic de Locomotivă se desfașoară tot în zona
Maramureșului. Elementul principal al historiei este unul dintre punctele de atracție
turistică din regiune: Mocănița, unul dintre ultimele trenuri cu aburi din lume care se
folosea (și încă se
mai folosește) ca
tren
de
marfă
pentru a transporta
bușteni și care în
ziua de azi se
utilizează mai mult
în scop turistic. În
această poveste am
vrut să tratez tema
discriminării
de
gen.
Protagonista,
Adriana, visează ca
într-o zi să devină
mecanic de locomotivă, dar tatăl ei se opune acestei idei pretextând că este o meserie
numai pentru bărbați
Doresc ca din lectura acestor povestiri fiecare cititor să obtină beneficii, fie să-și
îmbunătățească oricare dintre limbile în care sunt scrise, fie să învețe lucruri noi despre
cultura românească, o țară cu o varietate și o bogație culturală enormă, locuită de
oameni amabili și primitori.
La final vreau să-mi exprim recunoștința și să mulțumesc tuturor celor care au făcut
posibilă participarea mea în acest proiect și m-au ajutat în elaborarea poveștilor.
Mariei Alcantud, coordonatoarea proiectului TALIS, familiei mele, în special
cumnatului meu Juan Pla și surorii mele Beatriz Lado pentru ajutorul dat la revizuirea
versiunii în limba spaniolă, profesoarelor mele de limbă română, prof. Silvia Groza și
prof. Ligia Somesan pentru ajutorul dat la revizuirea și corectarea versiunii în limba
română, prietenilor mei britanici, Pam și David, pentru colaborarea la revizuirea
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versiunii în limba engleză a poveștii Tânăra Bucătăreasă și studenților Erasmus
vorbitori de limbă engleză, tuturor celor care m-au sprijinit și mi-au dat încredere pentru
ca acest proiect sa iasă la lumină.
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EL SAQUITO CON DOS MONEDAS
Esta historia ocurrió en el pueblo de Prejmer, en la región rumana de
Transilvania, pueblo famoso por una de las iglesias fortificadas mejor conservadas de
Rumanía del siglo XV.
Érase una vez una anciana y un anciano. La anciana tenía una gallina y el
anciano un gallo. La gallina de la anciana ponía huevos dos veces al día y se los comía
en gran cantidad . Sin embargo, al anciano no le daba ni uno, por lo que un día perdió la
paciencia y le dijo:
- ¡Ay, anciana! ¡Comes como un lobo! ¡Venga, dame a mi también algunos huevos para
que al menos pueda saciar mi apetito!
- ¡Ni hablar! , dijo la viejecita que era muy avara. Si tantas ganas tienes de huevos, pega
tu también a tu gallo para que ponga huevos y así comes tu también, que así he hecho
yo con la gallina y mira cómo pone.
El anciano , goloso y codicioso, creyó las palabras de la viejecita y de rabia
cogió rápidamente y sin dudarlo al gallo y le dio una buena paliza diciendo:
-¡Toma! O pones huevos o te vas de casa, pues no quiero gastar más dinero en comida
para ti.
Al librarse el gallo de las manos del anciano, se escapó de casa y caminó sin
rumbo fijo. De repente, yendo por un sendero, encontró un saquito con dos monedas.A
continuación, lo cogió con el pico y se volvió con él a casa del anciano. Por el camino,
se encontró con un carruaje con un boyardo acompañado de algunas damas que venían
de la ciudad de Brasov a doce kilómetros de Prejmer.El boyardo vestía pantalones
bombachos y camisa, ropa larga y suelta hasta los tobillos, con mangas anchas y
tableadas, todo ricamente bordado con hilo de oro y piedras preciosas. Además, iba
cubierto de caras pieles. Observó atentamente al gallo y viendo a este con el saquito en
su pico dijo a su cochero:
-¡Oye, para, bájate y
mira qué tiene el
gallo en su pico!
El cochero se
bajó rápidamente del
carruaje
y
con
destreza
consiguió
asir
al
gallo,
arrebatarle el saquito
del pico y dárselo al
boyardo. El boyardo
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lo cogió y sin inmutarse se lo metió en su bolsillo y partió de nuevo con su carruaje. El
gallo, enojado, no se rindió, sino que siguió al carruaje diciendo continuamente:
-¡Kikiriquí , boyardo de pacotilla,
dame el saquito de monedas a mí ¡
Cuando llegó el boyardo a una fuente , enfurecido le dijo al cochero:
-¡Venga, atrapa a ese gallo descarado y échalo a ese pozo!
El cochero se bajó de nuevo del carruaje, cogió otra vez el gallo y lo echó al pozo.El
gallo, viendo que se encontraba en peligro, ¿qué creéis qué hizo? Empezó a tragar agua
y tragó y tragó hasta acabarse toda la que había en el pozo. Poco después, salió volando
de éste y de nuevo siguió el rastro al carruaje diciendo:
-¡Kikiriquí , boyardo de pacotilla,
dame el saquito de monedas a mí!
El boyardo viendo esto se quedó de piedra y dijo:
- ¡Al diablo con este gallo! ¡Maldita sea!..¡Ay! Deja que ya te daré yo para que gastes,
espolón con cresta.
El boyardo, al llegar a casa, le dijo a una viejecita que trabajaba en la cocina
preparando la polenta ,el pato a la col y un budín de queso de vaca,que cogiera al gallo ,
lo metiera en el horno lleno de brasas y tapara la boca de éste con una gran losa. La
anciana, mezquina de corazón, mantuvo su palabra e hizo como le había dicho su amo.
El gallo, viendo esta gran injusticia, comenzó a tirar agua por la boca vertiendo
toda el agua del pozo sobre las brasas hasta apagar completamente el fuego y enfriar el
horno. Provocó tal inundación que hizo estallar de rabia a la vieja y malvada cocinera.
Después, quitó la losa que tapaba el horno de una patada y sano y salvo salió de allí
corriendo hacia la ventana del boyardo, y empezó a destrozar con el pico las ventanas
diciendo:
-¡Kikiriquí , boyardo de pacotilla,
dame el saquito de monedas a mí ¡
- ¡ Maldito sea! Con este bicho he encontrado la perdición- dijo el boyer completamente
atónito. -¡Cochero! ¡Quítamelo de la cabeza y arrójalo a la manada de bueyes y vacas!;
tal vez, algún toro enfurecido le dé su merecido, lo coja por los cuernos y desaparezca
por el sufrimiento.
El cochero lo cogió de nuevo y lo arrojó a la manada. Sin embargo, ¡menuda
alegría la del gallo! Se podía ver cómo engullía los toros, los bueyes, las vacas, los
becerros hasta engullir la entera manada y hacérsele una gran panza tan grande como
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una montaña , tanto que el sol parecía pequeño ante él, de la misma manera que una
pulga ante un elefante. Poco después, se subió de nuevo a la ventana, extendiendo sus
alas en dirección al sol haciendo que la casa del boyardo se oscureciese por completo y
de nuevo empezó con el canto:
-¡Kikiriquí , boyardo de pacotilla,
dame el saquito de monedas a mí
¡
El boyardo, sintiéndose de
nuevo burlado, estalló en cólera y
ya no sabía qué más hacer para
escapar del gallo. Aquel le dio
una y otra vez vueltas a la cabeza
hasta que de nuevo le vino otra
idea:
- Lo meteré en el albañal con dinero, de este modo quizás se coma las monedas de oro,
se atragante con una de ellas, se ahogue y así lo perdamos de vista.
Y dicho y hecho, lo asió del ala y lo lanzó al albañal con el dinero, porque aquel
boyardo tanto dinero tenía que no sabía ni siquiera las monedas que tenía. Entonces, el
gallo tragó con avidez todo el dinero dejando todas las cajas completamente vacías.
Después, salió de allí sabiendo cómo y por dónde, se subió a la ventana del boyardo y
empezó de nuevo:
-¡Kikiriquí , boyardo de pacotilla, dame el saquito de monedas a mí ¡
Después de todo lo ocurrido, el boyardo, viendo que no tenía nada que hacer, le
lanzó el saquito. El gallo lo recogió del suelo muy contento, se fue con sus
pensamientos y dejó en paz al boyardo. Todas las aves del corral del boyardo, viendo su
coraje, empezaron a seguirlo, pareciendo aquello más una boda que otra cosa. De nuevo
, el boyardo, triste y melancólico viendo cómo se iban también sus aves, dijo
suspirando:
-¡Qué se vaya con todo esta maldición! ¡Qué bien haber escapado por fin de esa bestia!
porque con él solo ha habido calamidades.
Pero el gallo caminaba orgulloso y detrás de éste las demás aves. Y caminó y
caminó hasta llegar a casa del anciano y desde la puerta empezó a cantar:
¡kikirikí,kikirikí!.
El anciano, al oir el canto del gallo, salió contento de su casa y mirando hacia la
puerta, ¿qué créeis qué vio?
Su gallo era enorme. Un elefante era como una pulga en comparación con este
gallo. Además, tras él desfilaban numerosas bandadas de aves, a cuál de ellas más
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hermosa, más majestuosa y más pomposa. El anciano, viendo su gallo tan grande,
pesado y rodeado de tan gran multitud de aves, le abrió la puerta. Entonces el gallo le
dijo:
-Amo, extiende una alfombra en medio del corral. El anciano, rápido como una flecha,
así lo hizo. A continuación, el gallo se colocó encima de la alfombra, batió fuertemente
las alas y pronto junto a las aves, el corral y el huerto se llenaron de manadas de
ganado. Además, encima de la alfombra aparecieron montones de monedas de oro que
deslumbraban cuando brillaban al sol.
El anciano, viendo tan gran riqueza, no sabía qué hacer de alegría besando y
acariciando sin cesar al gallo. De repente, en ese momento, apareció la anciana y
cuando vio todo esto sus ojos maliciosos empezaron a brillar. Se moría de rabia.
-¡Anciano!- dijo ella con falsa humildad-, ¡dame a mí también algunas monedas de oro!
- ¡Anda ya, anciana, deja ya a un lado tu codicia! Cuando yo te pedí algunos huevos,
¿recuerdas lo que me respondiste? ¡Muele a palos ya a tu gallina para que te traiga oro!
Yo lo he hecho así con el gallo, tu bien sabes el motivo…..y ¡ mira qué me ha traído!
Y de esta manera la anciana volvió a su gallinero, cogió la gallina, la asió de la
cola y la molió a palos, haciendo casi llorar de pena el verla así. ¡Pobre gallina! Cuando
logró escapar de las garras de la anciana, se dio a la fuga. Cuando iba por el camino,
encontró una perla y se la tragó. Tras esto , volvió rápidamente a casa de la anciana y
comenzó desde la puerta:”Coo coo roo coo!” La anciana la recibió con alegría ,la
gallina saltando ,pasando por delante de la anciana y corriendo se colocó para poner los
huevos, tras algunas horas saltó del ponedero cacareando. Pronto la anciana fue
corriendo a ver qué había puesto la gallina… Pero, cuando miró el ponedero, ¿qué
créeis qué vio? La gallina había puesto una perla.Cuando la anciana vio que la gallina le
había tomado el pelo, la cogió y le pegó una y otra vez hasta matarla de una paliza.Y
así fue como aquella tacaña y desvariada anciana se quedó sin nada, pobre y despojada
de todo lo que tenía. A partir de ahora tendría que comer piedras en vez de huevos y
todo por aprovecharse de la pobre gallina, matándola sin ser culpable de nada.
Sin embargo, el anciano logró hacerse muy rico. Se construyó grandes casas y
bellos jardines, viviendo cómodamente. Pero conmovido por el estado de la anciana la
hizo cuidadora de su gallinero. Al gallo lo lleva ahora consigo a todas partes portando
un collar de oro en la garganta y calzando botines dorados con espuelas, semejando a
uno de los más bellos ángeles y no a un mero gallo para hacer caldo.
Hemos de contentarnos siempre con aquello que ya tenemos, porque si no La avaricia
rompe el saco.
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PUNGUŢA CU DOI BANI
Această poveste s-a întâmplat în satul Prejmer din regiunea românească a Transilvaniei,
celebru pentru una dintre cele mai bune biserici fortificate conservate în România din
secolul al 15-lea.
Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o găină, şi moşneagul un cucoş; găina babei
se oua de câte două ori pe fiecare zi şi baba mânca o mulţime de ouă; iar moşneagului
nu-i da nici unul. Moşneagul într-o zi perdu răbdarea şi zise:
- Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi şi mie nişte ouă, ca să-mi
prind pofta măcar.
- Da' cum nu! zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate şi tu
cucoşul tău, să facă ouă, şi-i mânca; că eu aşa am bătut găina, şi iacătă-o cum se ouă.
Moşneagul, pofticios şi hapsin, se ia după gura babei şi, de ciudă, prinde iute şi
degrabă cucoşul şi-i dă o bataie bună, zicând:
- Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea; ca să nu mai strici mâncarea degeaba.
Cucoşul, cum scăpă din mânile moşneagului, fugi de-acasă şi umbla pe drumuri,
bezmetec. Şi cum mergea el pe-un drum, numai iată găseşte o punguţă cu doi bani.
Dupa asta, o ia în clonţ şi se întoarnă cu dânsa înapoi către casa moşneagului. Pe drum
se întâlneşte c-o trăsură c-un boier şi cu nişte cucoane,care veneau de la Brasov,oraş la
12 km de Prejmer . Boierul, care era imbracat cu şalvari şi camasa, cu haine largi şi
lungi până la glezne, cu mâneci largi , despicate , bogat ornamentate cu fir de aur şi
pietre preţioase si acoperit cu blănuri scumpe , se uită cu băgare de seamă la cucoş, vede
în clonţu-i o punguţă şi zice vezeteului:
- Măi! ia dă-te jos şi vezi ce are cucoşul cela în plisc.
Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei, şi c-un feliu de meşteşug, prinde cucoşul
şi luându-i punguţa din clonţ o dă boieriului. Boieriul o ia, fără păsare o pune în buzunar
şi porneşte cu trăsura înainte. Cucoşul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură,
spuind neîncetat:
Cucurigu! boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!
Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului:
- Mă! ia cucoşul ist obraznic şi-l dă în fântâna ceea.
Vezeteul se dă iarăşi jos din capră, prinde cucoşul şi-l azvârle în fântână! Cucoşul,
văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe-a înghiţi la apă; şi-nghite, şi-nghite,
până ce-nghite toată apa din fântână. Apoi zboară de-acolo afară şi iarăşi se ia în urma
trăsurei, zicând:
Cucurigu! boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!
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Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit şi a zis:
- Mă! da' al dracului cucoş i-aista! Ei, las' că ţi-oiu da eu ţie de cheltuială, măi
crestatule şi pintenatule!
Şi cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie care gatea mamaligă ,rata pe
varza şi vargabeles să ia cucoşul ,să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratic şi să pună o
lespede la gura cuptorului. Baba, cânoasă la inimă, de cuvânt; face cum i-a zis stăpânusău.
Cucoşul, cum vede şi astă
mare nedreptate, începe a
vărsa la apă; şi toarnă el
toată apa cea din fântână
pe jaratic, până ce stinge
focul de tot, şi se
răcoreşte cuptoriul; ba
încă face ş-o apăraie prin
casă, de s-au îndrăcit de
ciudă
hârca
de
la
bucătărie. Apoi dă o
bleandă lespezei de la
gura
cuptiorului,
iesă
teafăr şi de-acolo, fuga la
fereastra
boierului
şi
începe a trânti cu ciocul în geamuri şi a zice:
Cucurigu! boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!
- Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoş, zise boieriul cuprins de
mirare. Vezeteu! Ia-l de pe capul meu şi-l zvârle în cireada boilor ş-a vacilor; poate
vreun buhaiu înfuriat i-a veni de hac; l-a lua în coarne, şi-om scăpa de supărare.
Vezeteul iarăşi ia cucoşul şi-l zvârle în cireadă! Atunci, bucuria cucoşului! Să-l fi
văzut cum înghiţea la buhai, la boi, la vaci şi la viţei; păn-a înghiţit el toată cireada, ş-a
făcut un pântece mare, mare cât un munte! Apoi iar vine la fereastră, întinde aripele în
dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului, şi iarăşi începe!
Cucurigu! boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!
Boierul, când mai vede şi astă dandanaie, crăpa de ciudă şi nu ştia ce să mai facă,
doar va scăpa de cucoş. Mai stă boierul cât stă pe gânduri, pănă-i vine iarăşi în cap una.
- Am să-l dau în haznaua cu banii; poate va înghiţi la galbeni, i-a sta vreunul în gât,
s-a îneca şi-oiu scăpa de dânsul.
Şi, cum zice, umflă cucoşul de-o aripă şi-l zvârle în haznaua cu banii; căci boieriul
acela, de mult bănărit ce avea, nu-i mai ştia numărul. Atunci cucoşul înghite cu lăcomie
toţi banii şi lasă toate lăzile pustii. Apoi iesă şi de-acolo, el ştie cum şi pe unde, se duce
la fereastra boierului şi iar începe:
Cucurigu! boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!
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Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, i-azvârle
punguţa. Cucoşul o ia de jos cu bucurie, se duce la treaba lui şi lasă pe boier în pace.
Atunci toate paserile din ograda boierească, văzând voinicia cucoşului, s-au luat după
dânsul, de ţi se părea că-i o nuntă, şi nu altăceva; iară boierul se uita galiş cum se
duceau paserile şi zise oftând:
- Ducă-se şi cobe şi tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a
fost aici!
Cucoşul însă mergea ţanţoş, iar paserile după dânsul, şi merge el cât merge, până
ce ajunge acasă la moşneag, şi de pe la poartă începe a cânta: "Cucurigu! cucurigu!"
Moşneagul, cum aude glasul cucoşului, iesă afară cu bucurie; şi, când îşi aruncă ochii
spre poartă, ce să vadă?
Cucoşul său era ceva de spăriet! elefantul ţi se părea purice pe lângă acest cucoş; ş-apoi
în urma lui veneau cârduri nenumărate de paseri, care de care mai frumoase, mai
cucuiete şi mai boghete. Moşneagul, văzând pe cucoşul său aşa de mare şi de greoiu, şi
încunjurat de-atâta amar de galiţe, i-a deschis poarta. Atunci cucoşul i-a zis:
- Stăpâne, aşterne un ţol aici în mijlocul ogrăzii.
Moşneagul, iute ca un prâsnel, aşterne ţolul. Cucoşul atunci se aşază pe ţol, scutură
puternic din aripi şi îndată se umple ograda şi livada moşneagului, pe lângă paseri, şi de
cirezi de vite; iară pe ţol toarnă o movilă de galbeni, care strălucea la soare de-ţi lua
ochii!
Moşneagul, văzând aceste mari bogăţii, nu ştia ce să facă de bucurie, sărutând mereu
cucoşul şi dezmerdându-l. Atunci, iaca şi baba vine nu ştiu de unde; şi, când a văzut
unele ca aceste, numa-i sclipeau răutăcioasei ochii în cap şi plesnea de ciudă.
- Moşnege, zise ea ruşinată, dă-mi şi mie nişte galbeni!
- Ba pune-ţi pofta-n cuiu, măi babă! Când ţi-am cerut ouă, ştii ce mi-ai răspuns?
Bate acum şi tu găina, să-ţi aducă galbeni; c-aşa am bătut eu cucoşul, ştii tu din a cui
pricină... şi iaca ce mi-a adus!
Atunci baba se duce în poiată, găbuieşte găina, o apucă de coadă şi o ia la bătaie,
de-ţi venea să-i plângi de milă! Biata găină, cum scapă din mânile babei, fuge pe
drumuri. Şi cum mergea pe drum, găseşte şi ea o mărgică ş-o înghite. Apoi răpede se
întoarce acasă la babă şi începe de pe la poartă: "Cot, cot, cotcodac!" Baba iesă cu
bucurie înaintea găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă şi se pune pe
cuibariu; şi, după vrun ceas de şedere, sare de pe cuibariu, cotcodocind. Baba atunci se
duce cu fuga, să vadă ce i-a făcut găina... Şi, când se uită în cuibariu, ce să vadă? Găina
se ouase o mărgică. Baba, când vede că ş-a bătut găina joc de dânsa, o prinde ş-o bate,
ş-o bate, păn-o omoară în bătaie! Şi aşa, baba cea zgârcită şi nebună a rămas de tot
săracă, lipită pământului. De-acu a mai mânca şi răbdări prăjite în loc de ouă; că bine şia făcut râs de găină şi-a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nemica, sărmana!
Moşneagul însă era foarte bogat; el şi-a făcut case mari şi grădini frumoase şi trăia
foarte bine; pe babă, de milă, a pus-o găinăriţă, iară pe cucoş îl purta în toate părţile
după dânsul, cu salbă de aur la gât şi încălţat cu ciuboţele galbene şi cu pinteni la
călcâie, de ţi se părea că-i un irod de cei frumoşi, iară nu cucoş de făcut cu borş.
Trebuie să fim mereu mulțumiți cu ceea ce avem dejà pentru că daca nu: Zgârcitul e
totdeauna sărac.
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DANILO PREPELEAC
Había una vez un pueblo, llamado Călimăneşti, situado al norte del condado de
Vâlcea y conocido por el Monasterio de Cozia y su balneario, donde vivían dos
hermanos casados.
El mayor era trabajador, atento y rico, pero no tenía hijos. Sin embargo, el más
pequeño era pobre. Muchas veces escapaba a la suerte y la suerte escapaba de éste,
porque era un holgazán, irreflexivo y despreocupado con el trabajo; ¡y encima tenía un
montón de hijos! La mujer del pobre era trabajadora y buena de corazón, pero la del rico
carecía de alma y era muy tacaña. Un viejo dicho dice:” ten un buey y tendrás un
problema”. Si esto es cierto, ¡ojalá Danilo tenga pocos pecados! Poseía este también
un par de bueyes de muy buena raza: con el pelaje rojizo, jóvenes, de constitución alta y
de cuernos puntiagudos, ambos con la punta de la cola blanca, con manchas blancas en
la frente, osudos y corpulentos; listos para ser atados con el yugo al carro, sacarlos
fuera y trabajar. Pero el arado, carro, hoz, horca, rastrillo y otros aperos que le harían
falta a un hombre hacendoso no se encontraban en la casa de este hombre
despreocupado. Cuando tenía necesidad de estos aperos, andaba siempre molestando a
unos
y
otros,
y
especialmente
a
su
hermano, que tenía de
todo.
La mujer del
hermano
rico
muchas
veces le amargaba la vida
con tal de que pudiera de
una vez deshacerse de su
hermano.
Ella decía a menudo :
-“¡Venga!
hermano, hermano, pero ¡a Dios rogando y con el mazo dando!”

mucho

-“Pero, ¡venga mujer! La sangre es la sangre! Si no lo ayudo yo, ¿quién lo va a hacer?”
Y así, el hermano de Danilo de pena le prestaba el carro siempre que Danilo se lo
pedía cuando tenía que hacer alguna tarea. Pero cuando la mujer del hermano mayor oía
esto, montaba una gran bronca. Sin embargo, cansado de tanta bronca, el hermano le
aconsejó a Danilo que vendiera los bueyes y que con el dinero ganado se comprara un
carro con dos bueyes más pequeños.
Danilo aceptó su consejo. Se fue a casa, se llevó a los bueyes con la cuerda y se
dirigió hacia el mercado. Cuando subió por una larga colina se encontró con un hombre
que conducía un carro por el valle. Cuando el hombre se le acercó, le dijo:
- “Señor, ya que su carro va solo, ¿no quiere que hagamos un cambio?”
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El hombre contento, cogió los bueyes y se fue a casa. Danilo se llevó el carro por
el valle .Por el valle el camino era fácil, pero por la colina el carro ya no avanzaba más.
Danilo lo empujó, lo arrastró pero no lo pudo mover y paró.
“¿No querías carro? Pues ya lo tienes”, dijo para sí Danilo. Cansado y apenado, se
sentó delante del carro y justo cuando pensaba cómo desplazarlo, se le acercó un
hombre que llevaba una cabra al mercado.
“¡Amigo!” –dijo Danilo-“¿no querrías darme la cabra y yo te doy mi carro en su
lugar?”
El hombre aceptó y le dió la cabra. Después, este esperó a que vinieran los otros
carros
y ató el suyo junto a los otros y se marchó a casa dejando a Danilo
boquiabierto.
Danilo se dirigió al mercado con la cabra. Pero la cabra erre que erre: pegaba tantos
tirones por aquí y por allá que el pobre hombre apenas se tenía en pie y mientras
intentaba dominarla bien, se acercó un hombre con una oca en brazos y Danilo le dijo:
-“Te doy la cabra, ¿no querrías darme tu oca ?”
El hombre estuvo de acuerdo y le dio la oca.
Pero cuando llegó al mercado, la oca empezó a chillar tanto que apenas la podía
aguantar.
Entonces dijo Danilo: “ ¡Espera que me deshago de ti ahora mismo!”
Y pasando por uno que vendía bolsas, le cambió la oca por una bolsa vacía. Cogió
la bolsa, la estrujó, le dio vueltas y luego dijo:
-“¡Qué tontería más grande he hecho, de un par de bueyes hermosos me he quedado con
una bolsa vacía!”
Llegando al pueblo, Danilo se dirigió a casa de su hermano para llevarle «una
alegría».Le relató todos los hechos, por dónde había estado y lo que le había pasado.Al
final de los finales dijo :
-“Del buey he conseguido al final una bolsa vacía ,hermano!” y le suplicó que le
prestara una vez más sus bueyes y su carro.
A su hermano le dio pena y le dijo:
-“¡Mira!, te dejo una vez más el carro pero esta será la última vez.”
Danilo cogió el carro y se dirigió hacia el bosque.Allí, llevó el carro justo al lado
de un árbol grande y grueso para que este cayera justo dentro del carro.Cuando lo taló,el
árbol cayó destrozando el carro y los bueyes.

19

Al darse cuenta de lo que había hecho, Danilo decidió ir a casa de su hermano para
pedirle prestada la yegua y después fugarse con ella.
Dirigiéndose a casa de su hermano , Danilo se confundió de camino y se topó con un
estanque donde había patos salvajes.
Cuando los vió ,¡zas !, les lanzó el hacha pero solo alcanzó a alguno. Los patos se
fueron volando,pero el hacha se hundió en el fondo del lago.
Cuando llegó a casa, le dijo a su hermano que había escarcha en el bosque para que
le dejara la yegua y así poder sacar el carro de allí.Pero su hermano no le quiso dar la
yegua diciendo que estaba harto de él y que sería mejor que se hiciera clérigo para no
vivir más en este mundo y causar más dolor a su mujer e hijos ;a pesar de esto Danilo
robó la yegua a escondidas y se dirigió al estanque para buscar el hacha.Cuando llegó
allí,
pensó en lo que le había dicho su hermano y le vino la idea de hacer un
monasterio,pero cuando eligió los árboles para cortarlos, se despertó junto a un diablo
enviado
por
Scaraoschi( el jefe
de los demonios
rumanos) para que
le
averiguara el
plan.
Scaraoschi,
oyendo
lo
que
quería hacer, envió
a Danilo un odre de
búfalo
lleno
de
dinero
solamente
para
que
no
construyera
el
monasterio, y justo cuando Danilo pensaba cómo llevarse el dinero a casa, se encontró
con un demonio enorme, que le pidió que compitiera con su fuerza.Y ahora veréis lo
que le pasó : el demonio se puso la yegua a la espalda y en un momento bordeó tres
veces el lago sin respirar. Pero Danilo impresionó al demonio: pegado a la yegua rodeó
el lago también tres veces en un abrir y cerrar de ojos.
Cuando el demonio vio esto, le propuso otra prueba.
-« ¡Venga, compitamos en una carrera ! »
Mientras competía en esta , Danilo le señaló un conejo al demonio diciéndole
que era el hijo más pequeño. El demonio aceptó competir con el conejo y escapó tras él
hasta que le perdió la pista, perdiendo de este modo la prueba.Tras esto,el demonio y
Danilo decidieron competir en lucha, pero el demonio fue engañado de nuevo : luchó
con un oso creyendo que era el tío de Danilo y por muy poco escapó sano y salvo.
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Continuando con la competición, el demonio le propuso a Danilo participar en una
competición de gritos.El demonio hizo temblar la tierra con su alarido, pero Danilo
utilizando un engaño le vendó los ojos, tras lo cual lo golpeó tres veces en las sienes
hasta dejarlo sordo y entonces el demonio cayó al agua.
Viendo esto,Scaraoschi envió otro demonio para que venciera a Danilo,a quien
propuso competir en el lanzamiento de maza.
El demonio la lanzó hacia las nubes y ,apenas tres días después, cayó y se hundió en la
tierra.
Danilo,mostrándole la luna, lo engañó y le dijo que iba a enviar el mazo a sus hermanos
que vivían allí.El demonio se enfadó pensando que la maza se iba a perder y se la
arrebató. Luego se dirigió a Scaraoschi contándole todos los percances . Entonces,
Scaraoschi, furioso, envió a otro demonio para que maldijera a Danilo.
El demonio lanzó improperios hasta hacerle perder un ojo a Danilo. Este le dijo
que las maldiciones suyas estaban en casa, Danilo se sentó sobre el odre con el dinero
y lo puso encima del demonio para que este lo llevara a casa a sus espaldas. Cuando
llegó, Danilo gritó para que los niños vinieran con los improperios, con el rastrillo y los
peines para desenredar nudos y empezaron a pegarle fuerte hasta no quedar apenas nada
de él. Los niños se abalanzaron sobre el demonio y lo desvalijaron de tal manera que
dejó el dinero y todo lo demás y después se escapó.
Y así, Danilo vivió tranquilo, comió y bebió sin preocupaciones hasta bien entrada la
vejez.
Moraleja :
Hay que ir siempre con cuidado con las personas a las que creemos que podemos
engañar fácilmente creyendo que son tontas, porque: Cuando menos te lo esperas salta
la liebre.
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DĂNILĂ PREPELEAC
Erau odată într-un sat, Călimăneşti ,aflat în partea de nord a județului Vâlcea şi
cunoscut pentru că aici se afla mănăstirea Cozia şi o stațiune balneo-climaterică , doi
fraţi, şi amândoi erau însuraţi.
Cel mai mare era harnic, grijuliu şi chiabur, dar n-avea copii. Iară cel mai mic era sărac.
De multe ori fugea el de noroc şi norocul de dânsul, căci era leneş, nechitit la minte şi
nechibzuit la trebi; ş-apoi mai avea şi o mulţime de copii! Nevasta acestui sărac era
muncitoare şi bună la inimă, iar a celui bogat era pestriţă la maţe şi foarte zgârcită.
Vorba veche: "Tot un bou ş-o belea.¨ Fratele cel sărac — sărac să fie de păcate!— tot
avea şi el o pereche de boi, dar colè: porumbi la păr, tineri, înalţi de trup, cu coarne
ascuţite, amândoi cudalbi, ţintaţi în frunte, ciolănoşi şi groşi, cum sunt mai buni de
înjugat la car, de ieşit cu dânşii în lume şi de făcut treabă. Dar plug, car, , coasă, ţăpoi,
greblă şi câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar nici că se aflau la casa acestui
om nesocotit. Şi când avea trebuinţă de asemene lucruri, totdeauna supăra pe alţii, iară
mai ales pe frate-său, care avea de toate. Nevasta celui bogat de multe ori făcea zile
fripte bărbatului, ca să-l poată descotorosi odată de frate-său.
Ea zicea adeseori:
—“ Frate, frate, dar pita-i cu bani, bărbate.”
— “Apoi, dă, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă nu l-oi ajuta eu, cine să-l
ajute?”
Prin
când
mare
banii

urmare, fratele lui Dănilă-i împrumuta carul lui din milă oricând Dănilă-i cerea,
avea de făcut vreo treabă.Dar când auzea nevasta fratelui cel mare aceasta , ceartă
făcea.Dar sătul de cearta ei,fratele său îl sfătuieşte pe Dănilă să-şi vândă boii şi cu
primiţi să-şi cumpere un car şi doi boi mai mici.

Dănilă-i primeşte sfatul. Se duce acasă, ia boii de funie şi o porneşte spre târg şi când
urca un deal mai lung se întalneşte cu un om care ducea singur, la vale, un car. Cum se
apropie de el, Dănilă îi zise :
-Carul dumitale parcă merge singur, nu vrei să facem schimb?
Omul bucuros, ia boii şi se îndreaptă spre casă. Dănilă îşi duce carul la vale. La vale
drumul era uşor, dar, la deal, carul nu mai mergea. Dănilă împinse , trase, dar nu-l putea
mişca şi pace.
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“Car mi- a trebuit , car am găsit!” îşi zise Dănilă. Obosit şi amărit se aşeză în faţa
carului şi tocmai când se gândea cum să-l urnească, se apropie de el un om care ducea
la târg o capră.
“Prietene!” -zise Dănilă – “Nu vrei să-mi dai capra şi să-ţi dau în locul ei carul meu? »
Omul se învoieşte şi-i dă capra. Apoi aşteapta până vin alte care de-l leagă dinapoia
lor şi se duce în treaba lui spre casă, lăsându-l pe Dănilă cu gura căscată.
Dănilă cu capra de funie, se îndreptă spre târg. Dar capra, tot capră: smucea şi încolo şi
încoace că bietul om abia se mai ţinea şi când încercă s-o struneasca bine , se apropie de
el un om cu o gâscă în braţe şi Dănilă îi zise:
-“Îţi dau capra, nu vrei
să-mi dai gâsca ta ? »
Omul se învoieşte şi-i
dă gâsca.
Dar cum ajunse în târg ,
gâsca începu a ţipa că
abia o mai putea ţine
Atunci zise Dănilă : “
Las-că scap eu şi de tine
acuşi!¨
Si trecând pe lânga unul
care vindea pungi, o dă
pentru o pungă goală. Ia
el punga, o suceşte, o
învârteşte ş-apoi zise:
-« Ce prostie mare am
facut! Dintr-o pereche de
boi frumoşi am rămas cu
o pungă goală! »
Ajungând în sat, Dănilă
se duse drept la fratele său ca să-i ducă «o bucurie». Îi povesti toată tărăsenia, pe unde a
fost şi ce-a pătit, iar la urma urmelor zise:
-« De la boi am ajuns la o pungă goală, frate! » Si-l ruga să-i mai împrumute o dată boii
şi carul lui.
Fratelui său i se făcu milă de el şi-i spuse:
-« Iaca-ţi mai dau o dată carul, dar asta să fie ultima oară. »
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Dănilă luă carul şi porni spre pădure. Aici, trase carul chiar lângă un copac mare şi gros,
ca să cadă direct în car. Când îl tăie, copacul căzu şi zdrobi şi carul şi boii.
Când işi dădu seamă ce făcu, Dănilă decise să meargă la fratele lui să-i ceară împrumut
iapa ca apoi să fugă cu ea.
Pornind spre casa fratelui său, Dănilă încurcă drumurile şi ajunse la un heleşteu cu
raţe sălbatice.
Când le văzu, Svârr!, cu toporul în ele, doar, doar o nimeri vreuna…! Lisiţele zburară,
iar toporul se scufundă în adâncul lacului.
Ajuns acasă, îi spuse lui frate-său că era gheţuş în pădure si să-i dea iapa să scoată carul
de acolo. Dar frate-său nu vru să-i dea iapa spunându-i ca era sătul de el si că mai bine
s-ar călugări pentru a nu trăi în lume să-şi chinuiască nevasta şi copiii, dar Dănilă fură
iapa pe ascuns şi se duse la heleşteu să-şi caute toporul. Când ajunse aici, si gândinduse la ce îi spusese frate-sau, îi veni ideea să facă o mănăstire. Dar, când s-aleaga copacii
de cioplit, se trezi cu un drac trimis de Scaraoschi ca să-i afle planul.
Scaraoschi , auzind ce vrea să
facă, îi trimise lui Dănilă un
burduf de bivol plin cu bani
numai
să
nu
construiască
mănăstirea. Si
tocmai când
Dănilă se gândea cum să-şi ducă
banii acasă, se întâlni cu un alt
drac care-i ceru să se întreacă la
putere şi să vedeţi: dracul ia în
spate iapa şi într-o clipă ocoleşte
iazul de trei ori fără să sufle. Dar
Dănilă îl uimeşte pe drac: călare
pe iapă, ocoleşte iazul de trei ori
cât ai clipi din ochi.
Când dracul văzu aceasta propuse altă probă.
- Hai să ne intrecem la fugă, zise el.
Când să se întreacă la fugă, Dănilă îi arătă dracului un iepure spunându-i că este fiul lui
cel mic. Dracul primi întrecerea cu iepurele şi fuge după el până ce îi pierdu urma,
pierzând astfel proba. Dupa asta, dracul si Dănilă hotărăsc să se intreacă la trântă, dar
dracul este din nou păcălit: se luptă cu un urs, crezând că este unchiul lui Dănilă
şi……abia scăpă întreg.
Continuând competiţia dracul-i propuse lui Dănilă să se întreacă la chiuit. Dracul
cutremură pâmântul cu chiuitul său, dar Dănilă, utilizând un şiretlic îl legă la ochi dupa
care îl plezni de trei ori peste tâmple de îl lăsă surd şi atunci dracul căzu în apă.
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Văzând aceasta, Scaraoschi trimise alt drac să-l învingă pe Dănilă . Acesta îi propuse lui
Dănilă să se întreacă în aruncarea buzduganului.
Dracul îl aruncă în nori că abia după trei zile căzu si se scufundă în pământ.
Dănilă, arătându-i luna, îl păcăleşte şi-i spune că va trimite buzduganul la fraţii lui de
acolo. Dracul se sperie crezand ca se va pierde buzduganul şi i-l ia. Apoi se duse la
Scaraoschi si-i povesti toată păţania. Atunci, Scaraoschi, mânios, trimise alt drac ca să-l
blesteme pe Dănilă .
Dracul blestemă până când lui Dănilă îi sări un ochi. Spunându-i că blestemele lui sunt
acasă , Dănilă se aseză pe burduful cu bani şi-l puse pe drac să-l ia în spate si să-l ducă
acasă.Când ajunseră , Dănilă strigă la copii să vină cu blestemele, cu răgila şi pieptenii
de pieptănat câlţi şi au început să -l scarmene pe drac că n-a mai rămas nimic din el.
Copiii au tăbărât pe drac şi aşa l-au jumulit că a lăsat şi bani şi tot şi a fugit înapoi.
Iar Dănilă Prepeleac a trăit liniştit, a mâncat şi a băut fără griji până la adânci bătrâneţe.
Morală:
Trebuie să fim atenţi cu oamenii pe care îi considerăm uşori de păcălit, crezand ca sunt
proşti, căci:de unde nu gândeşti , d-acolo sare iepurele!
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EL CEMENTERIO ALEGRE
La siguiente historia tuvo lugar en Săpânţa, concretamente en el Cementerio Alegre.
Para que el lector se sitúe haré una breve descripción del lugar.
Este curioso cementerio fue creado en el año 1930 por el artista Stan Ion Pătraş. La idea
de su creación está relacionada con la costumbre de los dacios que creían en la
inmortalidad del alma y veían la muerte como un camino para alcanzar la otra vida.
Pero nosotros no queremos recorrer este camino sino centrarnos en nuestra historia.
Era el verano de 2012. Eliana, Octavian y Mircea eran tres amigos de Bucarest que
aprovechando el final de curso y el comienzo de las vacaciones de verano decidieron ir
a Săpânţa, un pueblo situado en el distrito de Maramureş, para visitar el Cementerio
Alegre después de haber oído cosas muy curiosas sobre él.
Nuestros amigos se subieron al tren que los llevó de Bucarest a Baia Mare.
Llegaron muertos de
cansancio porque el
viaje había durado toda
la noche.
Una vez hubieron
llegado a Baia Mare
cogieron un autobús
que los llevó hasta
Săpânţa. La distancia
de Baia Mare hasta
Săpânţa era de 150 km
y el viaje duró más de
6 horas.
Cuando bajaron del autobús caminaron hasta el cementerio.
Una vez dentro del cementerio se quedaron maravillados, ya que nunca en su vida
habían visto un cementerio con tanto colorido, predominando el color azul.
Los tres jóvenes contemplaron con asombro las tumbas rematadas con cruces de
madera pintadas con colores vivos sobre escenas de la vida campestre rumana. En las
imágenes había representados campesinos rumanos vestidos con el traje popular típico
de Maramureş, tocando el violín, dando de comer a los animales de la granja y
ordeñando las vacas.
Las cruces en forma triangular estaban decoradas con círculos y motivos florales.
Además de esto, se podían ver también elementos de la naturaleza como el sol, la luna
y también animales como la oveja y la paloma de la paz.
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Mirando a su alrededor,se dieron cuenta de que todas las tumbas tenían epitafios
parecidos. Eran epitafios que los muertos habían compuesto mientras vivían y que
habían pedido que se les pusiera encima de la lápida.
Una vez dentro del cementerio se quedaron maravillados, ya que nunca en su vida
habían visto un cementerio con muchos colores entre los que predominaba el azul.
En uno de los epitafios se podía leer::
Aquí me encuentro descansando
Y Ion Trucuţă me llamo
He tenido una vida dura y difícil
Porque no fui una persona ni buena ni agradable
He bebido, comido y jugado mucho
Pero por cambiar mi vida ningún esfuerzo he hecho
Viví solamente 40 años aunque hubiera querido vivir más
Y envejecer más
Pero ahora aquí me encuentro
Con otros muertos bajo tierra
En esta tumba
Como se puede observar los epitafios describían a los muertos y contenían críticas
referidas a sus defectos y virtudes. El tono predominante era irónico y divertido al
mismo tiempo.
Nuestros jovenes, Eliana, Octavian y Mircea se sintieron identificados con el epitafio
mencionado anteriormente.
Eliana, por ejemplo, estaba totalmente enganchada al móvil y a los juegos de
ordenador. Se pasaba todo el tiempo hablando por teléfono o jugando con el ordenador,
descuidando los estudios y la familia.
Por su parte, Octavian, sufría de la misma dependencia que el hombre del epitafio.
Desde muy temprana edad, comenzó a tener problemas con la bebida. A los 13 años
,empezó a beber cuando se reunía con sus amigos. Ni siquiera le iban muy bien las
cosas con la familia. Discutía casi diariamente con sus padres a causa de los problemas
que tenía y, aunque ellos intentaban ayudarlo, él no los quería escuchar.
La situación descrita en el epitafio también le era familiar a Mircea. También él tenía
problemas pero en este caso eran de tipo alimentario con consecuencias graves para su
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salud. Tenía costumbre de comer sin medida y por ello se volvió obeso, cosa que le
perjudicó en su relación con los otros.No comía nunca ni fruta ni verdura. Por el
contrario, se pasaba todo el tiempo en fast foods y no hacía nada de deporte.
Después de haber leído los epitafios y hacer un montón de fotos, los tres decidieron
apresurarse para coger el autobús pero se dieron cuenta de que el último autobús ya
había salido.
Por allí cerca no encontraron ningún hotel donde quedarse a pasar la noche, así que
decidieron acostarse en una zanja llena de yerba al lado del camino y esperar a la salida
del sol, momento en el que venía el primer autobús.
El hecho de estar tan cerca del cementerio no les hacía mucha gracia, pero la idea de
que este cementerio fuera distinto de los otros, que eran más lúgubres y tétricos, los
tranquilizaba un poco.
Como estaban tan cansados, cayeron en un profundo sueño, pero al cabo de un rato, se
despertaron a causa de los gritos y jolgorios que se oían.
Picados por la curiosidad, los tres decidieron acercarse a ver de dónde provenía el
ruido, un ruido que ahora se había transformado en voces y en música de discoteca.
Para su sorpresa, cuando llegaron al cementerio, porque de allí venía el ruido, vieron
algunos esqueletos que salían de las tumbas y caminaban vestidos de gala vociferando
entre las lápidas.
Algunos esqueletos llevaban pelucas, largos collares, vestidos de gala y zapatos con
tacón de aguja. Otros llevaban frac y chistera. Se podían ver parejas bailando al ritmo de
una melodía fúnebre mezclada con ritmos de rap y techno. ¡Qué música tan extraña!
Los esqueletos que no bailaban estaban de pie bebiendo cócteles y comiendo
aperitivos.Todos parecían divertirse, reían, comían y bebían, solamente había uno que
estaba más apartado extendido en una hamaca que pendía entre dos lápidas. De vez en
cuando se levantaba y seguía el ritmo de la música.
El esqueleto del cual hablamos se encontraba justo al lado de la tumba de Ion Trucuţă.
Cuando se acercaron los tres jóvenes, Ion los saludó y les dio la bienvenida.
Ion les dijo: “Qué, os habéis perdido, supongo.”
Elena le respondió: ”Hemos perdido el último autobús y nos hemos quedado a pasar la
noche aquí.”
Entonces el esqueleto les dijo: ”Pero ¡qué tontos que sois! La próxima vez prestad más
atención!”
Octavian le preguntó al esqueleto: ”Y tú, ¿por qué no estás con los otros en la fiesta?”
Ion le contestó: “Ya no puedo a causa de la mala vida que he tenido”
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Mircea le preguntó bastante sorprendido: ” Pero, ¿qué pasó?”
Ion dijo: “Me han prohibido beber alcohol, sólo puedo beber infusiones. Por culpa del
alcohol me separé de mi familia ya que me volvía agresivo cada vez que estaba
borracho e incluso llegué a pegar a mi mujer.“
Ion continuó con su discurso: ”Sé que hoy en día hay muchos jóvenes que se divierten
bebiendo cantidades de alcohol. Es importante que sepáis que el hecho de beber sin
medida tan sólo puede traer desgracias. ”
Eliana y Mircea dirigieron su mirada hacia Octavian que, ruborizado, no sabía dónde
mirar.Octavian sabía que esto mismo le podría pasar de seguir por este camino.
Entonces Eliana preguntó al esqueleto: ”¿Por qué no estás junto a los otros que juegan
a cartas?”
Ion le respondió: “Tampoco se me permite practicar ningún tipo de juego. En mi vida
pasada visitaba el casino frecuentemente y a pesar de las advertencias de algunos
amigos y de mi mujer, seguí jugando hasta perderlo todo y arruinarme. Tuve que
empeñarlo todo, el coche, la casa,..,pero lo peor fue que al final me quedé sin amigos y
sin mi mujer porque me dejó. Pasé mucho tiempo jugando, descuidé a mi familia y ya
no salía más con mis amigos.”
Chicos, tomad nota de esto: “No os enganchéis nunca a cualquier tipo de adicción o
juego, ya sabéis el riesgo que corréis.”
De repente, la cara de Eliana empezó a palidecer porque se sentía completamente
identificada.
Al instante Octavian le
preguntó: “¿Por qué no comes
ni siquiera un pastel?”
Ion le replicó: “¡Ay! Por los
excesos gastronómicos del
pasado. En mi vida pasada me
atiborré de comida con mucha
grasa y de pasteles aunque el
médico me aconsejaba tomar
comida sana como frutas y
verduras. Recuerdo muy bien
discutir una y otra vez con mi mujer porque ella no quería cocinarme platos suculentos
y yo me negaba a comer aquellos que me preparaba siguiendo la dieta prescrita por el
médico.”
De repente la cara de Mircea se puso roja de vergüenza porque a él le sucedía lo
mismo.
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Ion les recordó que siguieran una dieta rica en frutas y verduras y que no se excedieran
con las grasas y los dulces ya que podrían llegar a tener problemas de salud como
obesidad y diabetes.
Tras esto, los jóvenes y el esqueleto continuaron la conversación en la que nuestros
amigos le contaron a Ion sus impresiones y experiencias vividas durante el viaje. Luego
siguieron la amena charla contándose chistes hasta que empezó amanecer y los
esqueletos empezaron a retirarse y volverse a las tumbas.
Ion les dijo: “Lo siento pero me tengo que marchar antes de que amanezca.”
Pero antes les dio a cada uno un pétalo del clavel que llevaba en el ojal del traje.
Después de algunos minutos, entró en la tumba, se despidió de ellos y cerró la tumba
con la lápida.
Al cabo de un rato, los jóvenes se despertaron sin saber si aquello que habían
experimentado era un sueño o había pasado de verdad.
Creyendo que todo era un sueño cambiaron de opinión cuando vieron el clavel sin los
tres pétalos encima de la tumba.
Después, los tres jóvenes prometieron que cambiarían sus malos hábitos para que su
vida no terminase como la del esqueleto.Todos habían aprendido una lección gracias a
la experiencia de Ion.
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CIMITIRUL VESEL
Următoarea istorie a avut loc în Săpânţa, mai concret în Cimitirul Vesel. Ca să înţeleagă
cititorul despre ce loc este vorba, voi face o scurtă descriere.
Acest cimitir curios a fost creat în anul 1930 de către artistul Stan Ion Pătraş. Ideea
creării lui are legătură cu obiceiul dacilor de a crede în nemurirea sufletului şi de a
vedea moartea ca pe o cale de a ajunge în lumea cealaltă. Dar noi nu vrem încă să
parcurgem acest drum, ci să ne concentrăm pe istoria noastră.
Era vara anului 2012. Eliana, Octavian şi Mircea erau trei prieteni din Bucureşti care
profitând de terminarea anului şcolar şi începutul vacanţei de vară au decis să meargă la
Săpânţa, sat aflat în judeţul Maramureş, ca să viziteze Cimitirul Vesel loc despre care
auziseră atâtea lucruri curioase.
Prietenii noştri se urcară în trenul care îi ducea din Bucureşti la Baia Mare unde
ajunseră
morţi
de
oboseală
deoarece
călătoria durase aproape
toată noaptea.
Odată ajunşi în Baia Mare
au urcat într-un autobuz
care i-a dus până la
Săpânţa. Distanţa de la
Baia Mare până la
Săpânţa era de 150 de km,
iar călătoria dură mai
mult de şase ore.
Când coborâră din autobuz parcurseră pe jos drumul până la Cimitirul vesel.
Odată intraţi în incintă au rămas uimiţi fiindcă nu mai văzuseră niciodată un cimitir atât
de viu colorat, culori între care predomina albastrul.
Cei trei tineri priviră cu surprindere mormintele pe care se ridicau cruci de lemn pictate
în culori vii, cu scene din viaţa satului românesc. În imaginile reprezentate apăreau
ţărani români îmbrăcaţi în costume populare tipic maramureşene, cântând la vioară,
hrănind animalele din ogradă şi mulgând vacile.
Crucile în formă triunghiulară erau decorate cu cercuri şi motive florale. Pe lângă
acestea, se puteau vedea şi elemente ale naturii precum soarele, luna, dar şi animale ca
oaia şi porumbelul păcii.
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Uitându-se în jur își dădură seama că toate mormintele aveau epitafuri asemănătoare.
Erau epitafuri pe care morţii şi le compuseseră în timpul vieţii şi ceruseră să le fie puse
pe piatra de mormânt.
Iată ce spunea unul dintre epitafuri:
Eu aici mă odihnesc
şi Ion Trucuţă mă numesc
am avut o viaţă rea şi grea
pentru că nici cumsecade, nici bun nu am fost
am băut, mâncat şi jucat mult
şi niciun efort ca să schimb viaţa asta n-am făcut.
Am trăit doar 40 de ani, dar aş fi vrut să mai trăiesc
şi să mai îmbătrânesc,
dar acum mă întalnesc aici
cu alţi morţi sub pamânt
în acest mormânt
Cum se poate observa, epitafurile caracterizau morţii şi conţineau critici la adresa
defectelor sau virtuţilor pe care le aveau. Tonul predominant era ironic şi, în acelaşi
timp, hazliu.
Tinerii noștri, Eliana, Octavian şi Mircea se simţiră identificaţi cu epitaful mai sus
amintit.
Eliana, de exemplu, era total dependentă de celular şi de jocurile pe calculator. Îşi
petrecea tot timpul vorbind la telefon sau jucându-se pe calculator, neglijându-şi studiile
şi familia.
La rândul lui, Octavian, suferea de aceaşi dependenţă ca şi omul din epitaf. Începuse să
aibă probleme cu băutura. Încă de la o vârstă fragedă, la 13 ani, începuse să bea de
fiecare dată când se întâlnea cu prietenii. Nici în familie lucrurile nu-i mergeau prea
bine, certându-se aproape zilnic cu părinţii din cauza problemei pe care o avea. Aceştia
încercau să-l ajute, dar el nu vroia să-i asculte.
Situaţia descrisă în epitaf îi era familiară şi lui Mircea. Şi el avea probleme , dar în acest
caz erau probleme de ordin alimentar cu consecinţe grave pentru sănătatea lui. Obișnuia
să mănânce fără măsură şi resultatul era că devenise obez, lucru care îi îngreuna relaţiile
cu cei din jur.
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Niciodată nu mânca fructe, nici legume, în schimb îşi petrecea timpul în restaurante tip
fast food şi nu făcea deloc sport.
După ce au citit epitafurile şi au făcut o grămadă de poze, cei trei hotărâră să plece în
grabă la autobuz, dar ajungând în stație îşi dădură seama că ultimul autobuz deja
plecase.
În apropiere nu se găsea nici un hotel unde să rămână peste noapte, aşa că au decis să se
întindă într-un şanţ plin de iarbă de pe marginea drumului şi să aştepte răsăritul soarelui,
oră la care venea primul autobuz.
Faptul că erau atât de aproape de cimitir nu le făcea multă plăcere, dar gândul că acest
cimitir era diferit de altele - mai lugubre şi mai sumbre - îi liniştea un pic.
Cum erau foarte obosiţi căzură într-un somn adânc, dar după un timp se treziră din
pricina strigătelor şi hohotelor de râs care se auzeau.
Roşii de curiozitate cei trei deciseră să se apropie de sursa zgomotului care acum se
transformase în vociferări şi muzică de discotecă.
Spre surpriza lor, când ajunseră în cimitir, căci de acolo venea zgomotul, văzură câteva
schelete care ieşiseră din morminte şi se plimbau îmbrăcate în haine de gală vociferând
printre pietrele funerare.
Unele schelete purtau peruci, rochii de gală, mărgele lungi şi pantofi cu toc. Altele,
purtau frac şi joben. Se puteau vedea perechi dansând pe ritmul unei melodii funebre
mixată cu ritmuri rap şi techno. Era o muzică ciudată!
Scheletele care nu dansau stăteau în picioare bând cocktail-uri şi mâncând aperitive.
Toți păreau să se distreze, râdeau, mâncau şi beau, numai unul stătea deoparte întins
într-un hamac care atârna între două pietre funerare. Dar si acesta, din când în când se
ridica şi se mișca în ritmul muzicii.
Scheletul despre care vorbim se afla chiar lângă mormântul lui Ion Trucuţă. Când se
apropiară cei trei tineri, Ion îi salută şi le ură bun venit.
Ion le spuse: "Ce, v-aţi pierdut presupun!"
Eliana îi răspunse: "Am pierdut ultimul autobuz şi am rămas să petrecem noaptea aici."
Atunci scheletul îi zise: "Ce proşti sunteţi! Data viitoare să fiţi mai atenţi!"
Octavian îl întrebă pe schelet: "Şi tu de ce nu eşti alături de ceilalţi la petrecere?"
Ion îi răspunse: "Nu mai pot din cauza vieţii desfrânate pe care am trăit-o"
Mircea îl întrebă foarte surprins: "Dar ce s-a întâmplat?"
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Ion răspunse: ”Mi-au interzis să beau alcool, pot să beau doar ceai. Din vina alcoolui mam despărţit de familia mea deoarece deveneam violent de fiecare dată când eram băut
şi chiar am bătut-o pe soţia mea.”
Ştiu că în ziua de azi sunt mulţi tineri care se distrează bând cantităti mari de alcool.
Este important să cunoașteti faptul că a bea fără măsură poate pricinui multe nenorociri.
Eliana şi Mircea și-au îndreptat privirea spre Octavian care, roşu la faţă, nu ştia unde să
se uite.
Octavian ştia că acelașşi lucru i s-ar putea întâmpla şi lui, dacă o ţine tot aşa.
Atunci Eliana îl întrebă pe schelet: "De ce nu eşti alături de cei care joacă cărţi?"
Ion îi răspunse: "Nu mi se permite să practic niciun fel de joc! În viaţa anterioară am
vizitat cazinoul foarte des şi în ciuda faptului că soţia mea m-a avertizat, eu am
continuat să joc până când am pierdut tot ce aveam şi m-am ruinat. A trebuit să
amanetez casa şi maşina, dar cel mai rău a fost că la șsfârşit am rămas fără prieteni şi
fără soţie pentru că m-au
părăsit.“
”Am petrecut mult timp jucând,
mi-am neglijat familia şi nu mai
ieşeam cu prietenii mei.”
Băieţi, luaţi în considerație
aceasta: "Nu vă lăsați niciodată
atrași de lucruri care vă pot crea
dependență, pentru că altfel
sunteți în mare primejdie.”
Brusc, chipul Elianei începu să
se îngălbenească pentru că se simţea identificată în întregime.
În acel moment, Octavian îl întrebă pe schelet: "Dar de ce nu mănânci nici măcar o
prăjitură?"
Ion îi replică: "Vai de mine! Din cauza exceselor gastronomice din trecut. Pe vremuri
m-am ghiftuit cu mâncare plină de grăsime şi cu prăjituri chiar dacă medicul mă sfătuia
mereu să mănânc hrană sanătoasă, fructe şi legume. Îmi amintesc foarte bine cât m-am
certat cu soţia mea din cauză că ea nu vroia să-mi gătească mâncăruri suculente şi eu nu
vroiam să mănânc mâncarea pe care ea mi-o gătea după dieta prescrisă de către medic."
Imediat faţa lui Mircea devenise roşie de ruşine pentru că lui i se intâmpla acelaşi lucru.
Ion îi sfătui pe tineri să aibă o dietă bogată în fructe şi legume şi să nu exagereze cu
grăsimile şi cu dulciurile deoarece consumul exagerat al acestor produse poate duce la
boli ca obezitatea şi diabetul.
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Acestea fiind spuse, tinerii şi scheletul au continuat conversaţia, prietenii noştri
povestindu-i lui Ion impresiile şi experienţele din timpul călătoriei. Apoi trecură la
bancuri şi glume, distrându-se nevoie mare ca şi cum s-ar cunoaşte de când lumea, până
când începu să se crape de ziuă şi scheletele începură să se retragă şi să se întoarcă în
morminte.
Ion le spuse tinerilor: "Îmi pare rău, dar trebuie să plec înainte de răsăritul soarelui.”
Dar mai întâi îi dădu fiecaruia o petală din garoafa pe care o purta la butoniera
costumului.
Apoi, intră în mormânt, îşi luă rămas bun aruncându-le o ultimă privire şi închise
mormântul după el cu piatra funerară.
După o vreme, tinerii se treziră fără să fie siguri dacă ceea ce au experimentat a fost un
vis sau s-a întâmplat cu adevărat.
Căzură de acord că totul fusese un vis pe care în mod straniu l-au visat totț, dar s-au
răzgândit când au văzut garoafa căreia îi lipseau trei petale, pe mormântul lui Ion.
Dupa asta, cei trei tineri îşi făgăduiră unul altuia să-şi schimbe obiceiurile nesănătoase
pentru ca viaţa lor să nu se termine ca viaţa Iui Ion. Toţi învăţaseră o lecţie datorită
experienţelor lui Ion.
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LA ESTUPIDEZ HUMANA
Érase una vez que se era ,porque si no hubiera sido, no se contaría.
No nos encontramos en la misma época de los cuentos , sino a dos o tres días más
cerca de los tiempos en los que las pulgas llevaban herraduras de noventa y nueve
libras de peso en una pata, y aún así, eso les parecía ligero.
Se dice que había una vez un hombre casado , y que vivía con su suegra, en el
pueblo de Făgăraş , un pueblo en el condado de Braşov en la región de Transilvania
limitada al sur por los montes de Făgăraş .Su esposa, que tenía un hijo lactante, era
bastante boba; pero tampoco su suegra era muy avispada que digamos.
Cierto día, nuestro hombre salió de casa para trabajar, como cualquier hombre .Su
mujer, después de bañar al niño, lo envolvió con pañales , le dio de mamar y lo puso a
dormir en una artesa junto a la estufa porque era invierno; después lo meció y lo arrulló
hasta dormirlo. Después de dormirlo, se paró un poco a pensar y después empezó a
llorar a gritos cuanto le daba de sí su boca: ” ¡Ay, Dios mío!, ¡Hijo mío,hijo mío!”
Su madre, que estaba hilando detrás de la chimenea, llena de espanto, lanzó a cierta
distancia el huso que tenía en la mano y la rueca del regazo
y, saltando
inconscientemente,le preguntó asustada:
— ¿Qué tienes?, ¡cariño mío !, ¿Qué te pasa?
— ¡Mamá, mama! ¡Mi hijo se va a morir!
— ¿Cuándo y cómo?
— Mira cómo. ¿Ves el bloque de sal encima de la chimenea?
— Ya lo veo. ¿Y?
— ¡Si la gata salta encima, lo tirará justo en la cabeza del niño y me lo matará!
— ¡Ay Dios me guarde!, como bien dices, hija mía; ¡se ve que los días del pequeño han
llegado a su fin!
Y, con los ojos fijos en el bloque de sal encima de la chimenea y con las manos
apretadas, como si se las hubiera atado alguien, las dos juntas empezaron a llorar
gritando como locas, como si la casa estuviese temblando. Mientras empezaban a
afearse, así como os lo cuento, de repente entró por la puerta el padre del niño,
hambriento, triste y dando pena.
— ¿Qué pasa? ¿Qué os ha pasado, insensatas?

36

Entonces éstas, recobrando de nuevo la respiración, empezaron a secarse las
lágrimas y a contarle con gran tristeza sobre el acontecimiento que todavía no había
tenido lugar.
El hombre, después de escucharlas, dijo con asombro:
—¡Vaya! En mi vida he visto muchos tontos , pero a dos como vosotras no había visto
nunca. ¡Me voy a recorrer mundo! Y si encuentro a gente más tonta que vosotras
regresaré a casa ,y si no, no.
Así diciendo esto, suspiró fuertemente, salió de casa sin despedirse y se marchó
enfadado y amargado dando pena.
Caminando desorientado, sin saber adónde ir, después de algún tiempo, se paró en
un sitio, un pueblo pequeño llamado Agnita, de tradición artesanal y famoso por sus
gremios de origen alemán de curtidores, zapateros, sastres, toneleros y alfareros. Le
ocurrió que vio algo que no había visto nunca: un hombre sostenía por poco tiempo una
cesta vacía con la boca orientada hacia el sol , poco después rápidamente la agarraba y
entraba con ella en su choza; después salía de nuevo, la volvía a poner con la boca hacia
el sol, y así continuamente…
Nuestro viajero, perplejo, dijo:
— ¡Buenos días, buen hombre!
— ¡Gracias, amigo!
— Pero, ¿qué estás haciendo aquí?
— Pues, llevo dos o tres días trabajando duro para llevar este maldito sol a la choza y
así tener luz ,pero no puedo…
— Vaya , ¡cuánto trabajo! dijo el viajero. ¿No tienes ningún hacha a mano?
— Por supuesto.
— Cógela por el mango, rompe por aquí, y el sol entrará solo.
Y así una vez hizo esto, la luz del sol entró en la choza.
— ¡Qué gran maravilla!, buen hombre, dijo el anfitrión. Si no te hubiera traído Dios a
nuestra casa, hubiera envejecido llevando el sol con la cesta.
“Otro lelo", dijo el viajero para sí y se marchó.
Y caminando siempre hacia adelante, al cabo de algún tiempo llegó a Rupea,un pueblo
famoso por su ciudadela, que fue construída a comienzos del año 1324, y casualmente
, se paró en casa de un hombre.
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El dueño de la casa, como era carretero, había construido y montado un carro al
completo en su casa; y ahora ,queriendo sacarlo fuera, tiraba del enganche con todas sus
fuerzas, pero el carro no salía ¿Sabéis por qué? Por esto: las puertas eran más estrechas
que el carro. El carretero quería cortar los soportales para sacar el carro, pero por
fortuna el viajante le enseñó a desmontar todas sus partes, a sacarlas fuera una por una y
después a montarlas de nuevo.
-Muchas gracias, buen hombre, dijo el anfitrión; ¡Qué bien me has enseñado! ¡pues
imagínese usted! Iba a echar a perder la casa por culpa del carro.
Desde aquí nuestro viajero, contando otro necio más, siguió hacia adelante, hasta que
llegó de nuevo a otra casa en la ciudad de Sighișoara, famosa por su festival medieval
de verano y por la Torre del Reloj ,emblema de la ciudad . Allí, vio un hombre con una
horca en la mano que quería lanzar algunas nueces desde el porche hasta el altillo.
“Cada vez me encuentro con más idiotas”, murmuró el viajero.
— Pero, ¿por qué te atormentas así, buen hombre?
—Pues, quiero lanzar algunas nueces al altillo, y esta horca, ¡qué asco de horca!, no
sirve para nada …
— ¡Te matas a trabajar en vano, amigo! Puedes maldecirla cuanto quieras, la horca no
entiende de ascos. ¿Tienes una cesta?
—¿Cómo no habría de tenerla ?
— Pon las nueces dentro de ella, cárgala a los hombros y súbelas simple y llanamente
al altillo ; la horca es para la paja y el heno, pero no para las nueces.
El hombre escuchó y el trabajo se hizo enseguida.
El viajero no se detuvo aquí tampoco mucho sino que partió contando otro idiota
más.
Después, siguió el camino hasta llegar a ver aún alguna otra tontería más por ahí
.Llegó a Mediaș , pequeña ciudad situada en la cuenca media del río Târnava a una
distancia de 39 km de Sighișoara. Allí, un hombre había atado una vaca con una cuerda
por la garganta y , habiendo subido a un granero, donde había lanzado un poco de heno,
tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas para subir la vaca al granero. La vaca bramaba
de dolor, y él no podía más de cansancio...
— ¡Pero, hombre! dijo el viajero, santiguándose la cruz; pero, qué quieres hacer?
— ¿Que qué quiero hacer , me preguntas? ¿Pero no lo ves?
— Ya lo veo, sólo que no lo entiendo.
— Mira, esta maldita vaca está muerta de hambre pero no quiere bajo ningún concepto
subir detrás de mí hasta este granero para comer heno...
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— ¡Espera un momento, cristiano, que estrangulas la vaca! ¡Coge el heno y bájaselo a la
vaca!
—Pero,¿ no se malgastará?...
— No escatimes con cosas pequeñas y derroches cuando no haga falta.
Entonces el hombre escuchó y la vaca escapó con vida.
— ¡Bien me has enseñado, buen hombre! ¡Por una cosa tan insignificante, a punto he
estado de estrangular la vaca!
De esta manera, nuestro viajero, sorprendiéndose también de esta gran tontería, dijo
para sí:
“Podría haber incluso podido pasar que la gata tirara el bloque de sal de la chimenea al
suelo; pero, llevar el sol a casa con una cesta, lanzar nueces al altillo con una horca o
arrastrar la vaca hasta el granero a por el heno, ¡ni pensarlo!”
Después de esto, el viajero volvió a casa y pasó el resto de los días junto a los suyos, a
los que consideraba con más ingenio que aquellos que había visto durante su viaje.
Y colorín colorado , este cuento se ha acabado.
Y colorín colorado, así os lo he contado .
Y colorín colorado, ¡ una gran mentira os habéis tragado!
Muchas veces buscamos fuera encontrar la solución a nuestros problemas, como el
protagonista, creyendo que todo lo de fuera es lo mejor, hasta que nos damos cuenta de
que: en todas partes cuecen habas.
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PROSTIA OMENEASCĂ
A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti.
Noi nu suntem de pe când poveştile, ci suntem mai dincoace cu vro două-trei zile, de pe
când se potcovea purecele cu nouăzeci şi nouă de ocă de fer la un picior şi tot i se părea
că-i uşor.
Cică era odată un om însurat, şi omul acela trăia la un loc cu soacră-sa, in oraşul
Făgăraş , un oraş mic in judeţul Braşov,Transilvania si mărginită la sud de Munţii
Făgăraş. Nevasta lui , care avea copil de ţâţă, era cam proastă; dar şi soacră-sa nu era
tocmai hâtră.
Întru una din zile, omul nostru iese de-acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după
ce-şi scăldă copilul, îl înfăşă şi-i dete ţâţă, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă; apoi
îl legănă şi-l dezmerdă, până ce-l adormi. După ce-l adormi, stătu ea puţin pe gânduri şapoi începu a se boci cât îi lua gura: "Aulio! copilaşul meu, copilaşul meu!"
Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână şi furca din
brâu cât colo şi, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă:
— Ce ai, draga mamei, ce-ţi este?!
— Mamă, mamă! Copilul meu are să moară!
— Când şi cum?
— Iată cum. Vezi drobul cel de sare pe horn?
— Îl văd. Şi?
— De s-a sui mâţa, are să-l trântească drept în capul copilului şi să mi-l omoare!
— Vai de mine şi de mine, că bine zici, fata mea; se vede că i s-au sfârşit mititelului
zilele!
Şi, cu ochii pironiţi în drobul de sare de pe horn şi cu mânile încleştate, de parcă le
legase cineva, începură a-l boci amândouă, ca nişte smintite, de clocotea casa. Pe când
se sluţeau ele, cum vă spun, numai iaca şi tatăl copilului intră pe uşă, flămând şi năcăjit
ca vai de el.
— Ce este ? Ce v-au găsit, nebunelor?
Atunci ele, viindu-şi puţin în sine, începură a-şi şterge lacrămile şi a-i povesti cu mare
jale despre întâmplarea neîntâmplată.
Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare:
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— Bre! mulţi proşti am văzut eu în viaţa mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă... duc în
lumea toată! Şi de-oiu găsi mai proşti decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba.
Aşa zicând, oftă din greu, ieşi din casă, fără să-şi ieie ziua bună, şi plecă supărat şi
amărât ca vai de om!
Şi mergând el bezmetic, fără să ştie unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se
într-un loc, Agnita ,un orășel cu tradiție meșteșugărească, renumit prin breslele germane
de altădată ale tăbăcarilor, cizmarilor, croitorilor, dogarilor și olarilor, i se întâmplă iar
să vadă ceva ce nu mai văzuse: un om ţinea puţin un oboroc deşert cu gura spre soare,
apoi răpede-l înşfăca şi intra cu dânsul într-un bordeiu; pe urmă iar ieşea, îl punea iar cu
gura la soare, şi tot aşa făcea... Drumeţul nostru, nedumerit, zise:
— Bună ziua, om bun!
— Mulţămesc dumitale, prietene!
— Da' ce faci aici?
— Ia, mă trudesc de vro două-trei zile să car pocitul ist de soare în bordeiu, ca să am
lumină, şi nici că-l pot...
— Bre, ce trudă! zise drumeţul. N-ai vrun topor la îndămână?
— Ba am.
— Ie-l de coadă, sparge ici, şi soarele va intra singur înlăuntru.
Îndată făcu aşa, şi lumina soarelui întră în bordeiu.
— Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te-aducea Dumnezeu pe la noi, eram să
îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul.
"Încă un tont", zise drumeţul în sine şi plecă.
Şi mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse în satul ,Rupea, renumit pentru
Cetatea lui care a fost construita la începutul anului 1324 .,şi, din întâmpla re, se opri la
casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, îşi lucrase un car şi-l înjghebase, în casă, în
toată întregimea lui; ş-acum, voind să-l scoată afară, trăgea de proţap cu toată puterea,
dar carul nu ieşea. Ştiţi pentru ce? Aşa: uşile era mai strâmte decât carul. Rotarul voia
acum să taie uşorii, spre a scoate carul. Noroc însă că drumeţul l-a învăţat să-l desfacă în
toate părţile lui, să le scoată pe rând afară ş-apoi iarăşi să-l înjghebe la loc.
— Foarte mulţămesc, om bun, zise gazda; bine m-ai învăţat! Ia uită-te dumneta! Era să
dărâm bunătate de casă din pricina carului...
De aici, drumeţul nostru, mai numărând un nătărău, merse tot înainte, până ce ajunse
iară la o casă, în orașul Sighișoara, renumit pentru festivalul de vară și medievale si
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Turnul cu Ceas emblema oraşului. Acolo, ce să vadă! Un om, cu-n ţăpoiu în mână, voia
să arunce nişte nuci din tindă în pod.
"Din ce în ce dau peste dobitoci", zise drumeţul în sine.
— Da' ce te frămânţi aşa, om bun?
— Ia, vreu să zvârl nişte nuci în pod, şi ţăpoiul ista, bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de-o
treabă...
— Că degeaba te trudeşti, nene! Poţi să-l blastămi cât l-ei blăstăma, habar n-are ţăpoiul
de scârbă. Ai un oboroc?
— Da' cum să n-am?!
— Pune nucile într-însul, ie-l pe umăr şi suie-le frumuşel în pod; ţăpoiul e pentru paie şi
fân, iar nu pentru nuci.
Omul ascultă, şi treaba se făcu îndată.
Drumeţul nu zăbovi nici aici mult, ci plecă, mai numărând şi alt neghiob.
Apoi, de aici merse mai departe, până ce ajunsese, ca să mai vadă aiurea şi altă
năzbâtie.Ajunsese la Mediaș , un orașel așezat în bazinul mijlociu al râului Târnava
Mare, la o distanță de 39 km de Sighișoara.Acolo, un om legase o vacă cu funia de gât
şi, suindu-se pe-o şură, unde avea aruncat oleacă de fân, trăgea din răsputeri de funie, să
urce vaca pe şură. Vaca răgea cumplit, şi el nu mai putea de ostenit
— Mă omule! zise drumeţul, făcându-şi cruce; dar ce vrei să faci?
— Ce să fac, mă-ntrebi? Da' nu vezi?
— Ba văd, numai nu pricep.
— Ia, hăramul ista e hâmisit de foame şi nu vrea nici în ruptul capului să vie după mine
sus, pe iastă şură, să mănânce fân...
— Stai puţin, creştine, că spânzuri vaca! Ia fânul şi-l dă jos la vacă!
— Da' nu s-a irosi?...
— Nu fi scump la tărâţe şi ieftin la făină.
Atunci omul ascultă şi vaca scăpă cu viaţă.
— Bine m-ai învăţat, om bun! Pentr-un lucru de nimica eram cât pe ce să-mi gâtui vaca!
Aşa, drumeţul nostru, mirându-se şi de această mare prostie, zise în sine: "Mâţa tot s-ar
fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe horn; dar să cari soarele în casă cu
oborocul, să arunci nucile în pod cu ţăpoiul şi să tragi vaca pe şură, la fân, n-am mai
gândit!"
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Apoi drumeţul se întoarse acasă şi petrecu lângă ai săi, pe cari-i socoti mai cu duh decât
pe cei ce văzuse în călătoria sa.
Ş-am încălecat pe-o şa, ş-am spus povestea aşa.
Ş-am încălecat pe-o roată, ş-am spus-o toată.
Ş-am încălecat pe-o căpşună, şi v-am spus, oameni buni, o mare minciună!!
De multe ori cautăm în afară soluția la problemele noastre, ca şi protagonistul din
poveste , şi credem că tot ce e afară este mai bun,pâna când ne dăm seamă că :nu-i
numai un câine scurt de coadă.
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LA JOVEN COCINERA
Érase una vez dos hermanas que vivían en un pueblecito de la Moldavia rumana
llamado Broşteni.La más mayor, Alina, era la más bella pero también la más holgazana,
consentida y la que se pasaba todo el día mirándose al espejo y diciendo : “¡Qué bella
soy!”.
Por el contrario,Mihaela, que no era tan agraciada físicamente, era honrada y muy
trabajadora.Mientras Alina buscaba siempre alguna excusa para no ayudar en casa
cuando sus padres se lo pedían,Mihaela ayudaba sobretodo en la cocina y le gustaba
mirar cómo su madre cocinaba platos rumanos tan exquisitos como foi de viţă (hojas de
parra rellenas de arroz y carne picada) şi poale-n brâu (panecillos dulces rellenos de
queso) a la vez que aprendía a prepararlos.
Pasaban los días y los padres , que cada vez eran más pobres por culpa de un año de
malas cosechas, se vieron forzados a enviar a sus hijas a un monasterio de monjas para
que se ocuparan de ellas ya que ellos no las podían mantener.
Así pues, mientras que Alina recibió de muy mala gana la noticia, refunfuñando,
protestando y culpando a los padres por enviarlas a un sitio desconocido, Mihaela, con
lágrimas en los ojos, se despidió de estos con la promesa de volver a verlos pronto y
comprendiendo que , aunque la decisión era muy dura, era lo mejor para todos.
El monasterio que habían elegido los padres era el monasterio de Humor situado en la
región de Bucovina que fue erigido en el siglo XVI. Este, junto con el de Voronet, se
encuentra entre uno de de los monasterios más bellos conservados hasta nuestros días.
La vida de Alina en el monasterio no era muy diferente de su anterior vida. Esta se
pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación y solamente salía para comer. Sin
embargo, Mihaela se había ofrecido para ayudar en la cocina mostrando lo que había
aprendido de su madre , y aprendiendo al mismo tiempo de la tradición culinaria de las
monjas.
Después de cierto tiempo, la fama de la cocina de Humor fue reconocida y pronto llegó
a oídos del Vaivoda Esteban el Grande (príncipe feudal de Moldavia).
Un día, este quiso visitar personalmente el monasterio y probar tan ricas delicias y así
concretó con la Madre Superiora un día para visitarlas.
Las monjas, muy emocionadas, empezaron los preparativos y decidieron organizar un
concurso entre sus novicias y alumnas, de tal manera que la que preparara la mejor
receta y aquella cuyo plato más gustara a Esteban el Grande, ganaría como primer
premio trabajar como cocinera en el palacio real.
La víspera de la llegada de Esteban el Grande todas las alumnas se pusieron manos a la
obra. Alina, oyendo que podría tener oportunidad de abandonar el convento e irse a
vivir a la corte, aún sin tener idea de cómo cocer un huevo, decidió participar también.
44

Como Alina no se manejaba bien en la cocina, Mihalea ,de noble corazón, sintió pena
por ella y decidió echarle una mano.
Después de acabar de ayudar a su hermana, Mihaela preparó los mejores poale-n brâu y
la mejor placintă cu brânzâ ( pastel dulce de queso) que había jamás cocinado.
Pero al anochecer ,una vez fueron expuestos todos los platos para el día siguiente,
Alina vio que el de su hermana tenía mejor aspecto. Entonces, envidiosa como era y
temiendo que Mihaela pudiera ganar, aprovechó que todo el mundo ya se había
acostado y cerciorándose de que nadie la veía, entró en la cocina, buscó la pimienta en
la despensa y enseguida la espolvoreó por encima del pastel y de los panecillos de queso
que había preparado Mihaela.
A la mañana siguiente, llegó Esteban el
Grande a Humor y procedió a la
degustación de los dulces. Nada más
probó los de Mihaela, los ojos y garganta
de Esteban el Grande empezaron a
enrojecer y picar tanto que tuvo que
escupir el trozo que había comido y
pedir algo de beber porque le ardía todo
el cuerpo.
A continuación, la Madre Superiora
preguntó airada: “¿Quién demonios ha
osado hacer tal broma de tan mal gusto?
“
Mihaela
respondió
avergonzada:“Perdonadme,la
placinta
esta es mía, pero no me explico qué es lo
que ha podido pasar.”
Entonces ,la Madre Superiora muy
enfadada dijo: “A punto has estado de
matar al Vaivoda.¡Has traído la desgracia a este monasterio! ¡Vete a la celda de castigo
y no vuelvas más por la cocina!
Una vez Esteban el Grande se hubo recuperado, continuó con la cata de los dulces.
Cuando le tocó el turno a Alina, maravillado, dijo que era uno de los más sabrosos que
había comido en su vida.
Al día siguiente, Alina empezó a trabajar como chef de cocina en el palacio real.
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Al poco tiempo, Esteban el Grande le pidió a Alina que le preparara la misma placinta
con queso que había comido en el monasterio porque esperaba para comer a
embajadores y huéspedes de todo el mundo.
Como era de esperar, aquella cosa no tenía ni siquiera forma de una placinta. Cuando el
Vaivoda la probó la escupió de inmediato ya que sabía a rayos .Por esto, Esteban el
Grande, enfurecido,le reprochó que se hubiera querido burlar de él y la echó fuera de
palacio.
Mihaela,que ahora tan sólo hacía trabajos de limpieza, se enteró de esto y teniendo
compasión por Alina le contó a la madre superiora que ella misma la había ayudado a
preparar la placinta porque no sabía cocinar.
Al cabo de algunos días, apareció Alina llorando y rogando encarecidamente que se le
acogiera allí de nuevo.Entonces,la Madre Superiora le pidió a Alina que le contase qué
había pasado realmente, y ésta arrepentida, le confesó la verdad y lo que había hecho
con la placinta de Mihaela.
Enseguida la Madre Superiora ordenó que Alina fuera encerrada en la celda de castigo y
le encargó a Mihaela que preparara de nuevo una placinta para regalársela a Esteban el
Grande para que el buen nombre del monasterio no quedara manchado.
Así lo hizo Mihaela a condición de que se perdonase a Alina y se le levantase el castigo.
Así fue dispuesto y Mihaela pasó a ser la Chef de cocina de palacio mientras que Alina
aprendió la lección.
Desde entonces, Alina empezó a trabajar sin quejarse más, bien haciendo limpieza, bien
cuidando el monasterio. Además de esto, cuando tenía tiempo libre iba a palacio a
visitar a su hermana y a probar las delicias de Mihaela.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y así como te lo cuento, así me lo han
contado.
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TÂNĂRA BUCĂTĂREASĂ
A fost odată ca niciodată două surori care trăiau într-un sat mic din Moldova, numit
Broşteni. Cea mai mare, Alina, era cea mai frumoasă dar şi cea mai puturoasă,
îngâmfată şi cea care își petrecea ceasuri întregi uitându-se în oglindă şi zicând tot
timpul : "Ce frumoasă sunt!".
Dimpotrivă, cealaltă, Mihaela care nu era aşa de chipeşă, era cinstită si foarte harnică. În
timp ce Alina căuta mereu vreo scuză ca să nu ajute la treburile gospodăreşti ori de câte
ori părinţii lor i-o cereau, Mihaela dădea o mâna de ajutor la bucătărie şi îi plăcea să se
uite cum mama ei gătea mâncăruri gustoase ca de exemplu sărmăluțe în foi de viță şi
poale-n brâu învânțând astfel să le și pregătească.
Zilele treceau şi părinţii, care după un timp, deveniseră din ce în ce mai săraci din cauza
unor ani de recolte sărace, au decis să le trimită pe fiicele lor la o mănăstire unde
călugăriţele să aibă
grija lor, căci ei un
le
mai
puteau
întreține.
În vreme ce Alina
primi vestea fără
tragere de inimă
bombănind,
protestând
şi
învinuindu-i
pe
părinţii ei pentru
că vroiau sa le
trimită într-un loc
necunoscut,
Mihaela, cu ochii plini de lacrimi, îsi luă rămas bun de la ei cu făgăduiala să se revadă
curând înţelegând că, chiar dacă decizia lor era foarte aspră, aceasta era cea mai
potrivită pentru toţi.
Mănăstirea pe care părinţii o aleseseră pentru fiicele lor se numea Humor și fusese
ridicată în secolul al XVI–lea, în regiunea Bucovina. Aceasta, împreună cu cea de la
Voroneț, sunt unele dintre cele mai frumoase mănăstiri moldovenești care s-au păstrat
până în zilele noastre.
Viaţa Alinei în mănăstire nu era foarte diferită de viața pe care o avusese înainte.
Petrecea mult timp închisă în dormitorul ei şi ieşea doar ca să ia masa. Mihaela,
dimpotrivă, se oferi să ajute la bucătărie aratând ceea ce învăţase de la mama ei și în
același timp învățând din tradiţia culinară a călugăriţelor.
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După un timp, reputaţia bucătăriei mănăstirii crescu ca spuma laptelui, ajungând curând
la urechea voievodului Ștefan Cel Mare.
Într-o zi acesta vru să viziteze el însuşi mănăstirea şi să guste felurile de mâncare despre
care auzise că erau atât de îmbietoare. Astfel, stabili cu Maica Stareţă o zi în care să
treacă pe acolo.
Călugăriţele, cuprinse de emoţie, începură pregătirile şi deciseră să organizeze o
întrecere între noviciat şi celealte eleve, astfel încât cea care pregătea rețeta cea mai
bună şi cea al cărei fel de mâncare îi plăcea lui Ștefan Cel Mare cel mai mult, sa câştige
premiul cel mare care era un post de bucătăreasă la palatul regal.
Era ajunul sosirii lui Ștefan Cel Mare
și toate elevele se apucară să
gătească.Alina, auzind că ar putea
avea
prilejul
să
părăsească
comunitatea de călugăriţe şi să
trăiască la curte, chiar dacă habar navea să fiarbă nici măcar un ou,
decise să ia parte la concurs.Fiindcă
știa că Alina nu se descurca bine la
bucătărie, Mihaelei, bună la inimă, îi
fu milă de ea şi hotărî să o
ajute.Odată
terminat
felul
de
mâncare al surorii ei, Mihaela pregăti
cel mai bun ”Poale-n brâu” şi cea
mai bună ”Plăcintă cu brânză” pe
care le pregătise vreodată.
Dar la apus de soare, când toate
mâncărurile fuseseră expuse pentru
ziua următoare, Alina văzu că
preparatele surorii sale aveau un
aspect
mai
îmbietor.
Atunci,
invidioasă cum era şi fiindu-i teamă
că Mihaela ar putea câștiga consursul, profită de faptul că toata lumea se culcase deja şi
asigurându-se că nu e văzută, intră în bucătărie si căută piperul în cămară, după care
pudră pe deasupra Placinta cu brânză şi Poalele-n brâu pe care le făcuse Mihaela.
În dimineaţa următoare, ajunse Ștefan Cel Mare la Humor şi începu degustarea
mâncărurilor.De îndata ce gustă prăjitura Mihaelei, ochii şi gâtul lui Ștefan Cel Mare
începură a se înroşi şi a înţepa atât de tare încât scuipă bucăţica pe care o mâncase şi
ceru ceva de băut pentru că îi ardea tot corpul.
Înfuriată, Maica Stareţă întrebă: ”- Cine a îndrăznit să facă această glumă proastă?"
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Mihaela răspunse cu ruşine: ”- Iertaţi-mă, plăcinta asta e a mea, dar nu înţeleg ce s-a
întâmplat!".
Atunci, Maica Stareţă foarte supărată zise: "- Aproape că-l omorî pe Voievod! Ai
pricinuit o nenorocire în mănăstirea aceasta! Du-te în chilia de pedeapsă şi să nu te mai
văd pe la bucătărie!”.
De îndată ce Ștefan cel Mare își reveni, continuă cu degustarea dulciurilor ca și cum nu
s-ar fi întâmplat nimic.Când veni rândul preparatelor Alinei, Voievodul rămase uimit,
zicând că era una dintre cele mai gustoase mâncăruri pe care le probase în viața lui.
Astfel Alina câștigă concursul și în dimineața următoare începu să lucreze ca şefă a
bucătăriei de la palatul regal.
Nu mult după aceea, Ștefan Cel Mare îi ceru Alinei să gătească aceeaşi plăcintă cu
brânză pe care o mâncase la mănăstire, căci aștepta la masă ambasadori şi musafiri de
pretutindeni.
Cum era de aşteptat, prăjitura făcută de Alina nici măcar nu avea aspect de plăcintă.
Când voievodul o încercă, o scuipă îndată fiindcă avea un gust de nesuportat.
Ștefan Cel Mare, mânios, îi reproşă că vroia să-şi bată de joc de el şi de invitații lui şi o
invită să părăsească cât mai repede cu putință palatul regal.
Mihaela, care acum se ocupa de curățenie la mănăstire, află despre cele întâmplate şi
fiindu-i milă de Alina, îi povesti Maicii stareţe că ea însăşi o ajutase pe Alina să
pregătească plăcinta la concurs, pentru că ea nu știa să gătească.
După câteva zile apăru Alina plângând şi rugând fierbinte să fie găzduită din nou la
mănăstire. Atunci, maica stareță îi ceru Alinei să îi povestească cele întâmplate şi
aceasta, cerându-i scuze, îi mărturisi maicii adevărul şi ceea ce făcuse cu plăcinta
Mihaelei.
Imediat, Maica Stareţă porunci ca Alina sa fie închisă în celula de pedeapsă şi îi ordonă
Mihaelei să pregatească din nou o plăcintă pentru Ștefan Cel Mare, vrând în acest fel să
păstreze bunul renume al mănăstirii.
Aşa făcu Mihaela, dar cu condiția ca Maica stareță s-o ierte pe Alina şi să-i ridice
pedeapsa.
Aşa fiind înțelegerea, Mihaela pregăti o nouă plăcintă pe care Maica Stareță o duse la
curte, explicându-i Voievodului toată târâșenia. Ștefan cel Mare gustă plăcinta și-și
dădu seama că avea același gust cu cea pe care o probase la mănăstire. Drept urmare,
dădu ordin ca Mihaela să fie adusă la curte și pusă ca șefă a bucătarilor de la curte.Iar
Alina trase învâţăminte din tot ceea ce i se întâmplase.
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De atunci, ea începu să muncească fără să se plângă, fie făcând curăţenie, fie având grijă
de mănăstire. În afară de asta, când avea timp liber mergea la palat să o vizite pe sora ei
şi de ce nu, să guste delicatesele Mihaelei pe care ea i le oferea cu drag.
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea mea aşa.
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LA NIÑA MAQUINISTA
Había una vez un hombre llamado Dragoş que vivía con su mujer y sus dos
hijos,Ştefan y Adriana, en un pueblecito de la región de Maramureş llamado Viseu de
Sus.
Dragoş trabajaba como maquinista del Mocaniţa, un tren a vapor de vía estrecha
que atraviesa el Valle de Vaser , un riachuelo de Maramureş, afluente del Viseul. Este
tren se había inaugurado en el año 1933, cuando se usaba solamente para el transporte
de leña, pero hoy se usa también como transporte turístico.
Muchas veces cuando los niños no tenían escuela, Dragoş los llevaba en el
Mocaniţa .A Ştefan y Adriana les gustaba contemplar el paisaje delimitado por
riachuelos con agua cristalina y con bosques llenos de frondosos abetos. De los dos,
Adriana era la que mostraba
mucho más interés por todo lo
que estuviera relacionado con el
Mocaniţa. Leía libros sobre él y
soñaba con llegar a ser
maquinista de tren como su
padre.
Sin duda Ştefan tenía
más interés por los deportes y
soñaba con ser un famoso
futbolista. Pero su padre deseaba
que su hijo continuara con la
tradición familiar y se hiciera
maquinista como él. En ningún
momento se le pasó por la
cabeza que este fuese el sueño
de Adriana, aunque esta fuera
quien siempre se interesara
siempre por el funcionamiento
del Mocăniţa y deseaba aprender a llevarlo.
Cuando Adriana le preguntaba a su padre qué había que hacer para que el tren
funcionase, este le respondía a regañadientes diciendo que el trabajo de maquinista “no
era trabajo de mujeres”.Y añadía: “Más bien estudia para ser maestra y aprende a hacer
las tareas domésticas para cuando te cases y tengas hijos.”Pero Adriana no pensaba ni
en el matrimonio ni en los hijos.
Cierto día frío de invierno, cuando los Montes de Maramureş estaban cubiertos
de nieve, Ştefan enfermó de gripe y como el camino estaba cortado Adriana no pudo ir a
la escuela. Como no tenía nada que hacer y le hacía mucha ilusión ir en el tren, Adriana
le preguntó a su padre si podía acompañarlo. Su padre estuvo de acuerdo y los dos se
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marcharon con el Mocăniţa. En invierno, normalmente, a causa de las nieves
abundantes en los Montes de Maramureş, el Mocăniţa atravesaba el Valle de Vasel con
dificultad y consumía mucho más carburante. Cuando se encontraban a mitad del
camino de vuelta entre Făina y Măcârlau, Dragoş empezó a sentirse mal y a marearse.
Como consecuencia de ello, no se sentía ni en disposición ni en condiciones de seguir
conduciendo el tren. Le dolía la cabeza terriblemente y se le nublaba la vista. Entonces,
Dragoş paró el tren enseguida y entonces Adriana le preguntó asustada:
- ¿Qué te pasa, padre?
Dragoş le contestó:
-Tenemos un problema, no puedo seguir conduciendo el tren y estamos en medio de las
montañas. Seguramente no pasará nadie por aquí antes de que pasen 4 horas hasta que
llegue el próximo tren.
Al oir esto, Adriana sugirió a su padre que la dejase conducir el Mocăniţa
dándole las indicaciones oportunas.
Al principio su padre pensaba que esta sugerencia era una locura, pero tras pensarlo
unos minutos se dio cuenta de que no tenía otra salida. El carburante era insuficiente y
podían morir congelados hasta llegar el próximo tren.
Así que Adriana encendió el motor y el tren empezó a moverse. No podía dar
crédito a sus ojos, su sueño se había hecho realidad: ¡Conducía el Mocăniţa!.
Adriana conducía lentamente siguiendo las instrucciones dadas por su padre
hasta llegar a la estación de Viseu de Sus. Una vez allí, Adriana bajó del tren y pidió
ayuda. La gente que se encontraba en la estación se abalanzó para ayudar a bajar al
padre del tren. Y mientras esperaban a que viniera el servicio de urgencias, Adriana les
relató a todos los hechos acontecidos. Tras un breve período de tiempo llegó la madre
junto a su hermano Ştefan.
Una vez se recuperó, el padre de Adriana ,orgulloso de su hija, contó a todos
cómo gracias a ella pudieron llegar a casa sanos y salvos.
Desde aquel día, nunca más subestimó la capacidad de su hija para ser
maquinista de tren y la apoyó en su elección. Con el paso del tiempo, Adriana se
convirtió en maquinista de tren como todos los demás maquinistas de la zona.
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FETIŢA MECANIC DE LOCOMOTIVĂ
A fost odată ca niciodată un om numit Dragoş, care locuia împreună cu soţia şi cei doi
copii: Ştefan şi Adriana, într-un orăşel aflat în regiunea Maramureş, numit Vișeu de
Sus.
Dragoş lucra cu mecanic al Mocăniţei, un tren cu aburi pe ecartament îngust care
traversează Valea Vaserului, un râu din Maramureş, afluent al Văii Vişeului. Acest tren
se inaugură în anul 1933 când se folosea numai pentru transportul lemnului și
muncitorilor, dar în zilele noastre se foloseşte şi la transportul turiştilor.
În multe ocazii, când copiii nu aveau şcoală, Dragoş îi ducea cu Mocăniţa. Lui Ştefan şi
Adrianei le plăcea să vadă peisajul străbătut de pârâuri cu apă cristalină şi cu păduri
pline de brazi verzi.
Dintre cei doi, Adriana era cea
care demonstra cel mai mare
interes pentru tot ceea ce avea
legătură cu Mocăniţa. Citea cărţi
despre ea şi visa să devină
mecanic de locomotivă precum
tătal ei.

Fără îndoială, Ştefan era mai
interesat de sport şi visa să devină
un fotbalist renumit. În schimb,
tatăl lui dorea că fiul său să
continue tradiţia familiei şi să
devină mecanic ca şi el. Lui
Dragoș niciodată nu-i trecuse prin
cap că acesta era visul Adrianei.
Aceasta, era mereu interesată de
funcţionarea Mocăniţei şi vroia să
înveţe cum se conduce. Când Adriana îl întreba pe tătal ei ce trebuia făcut ca locomotiva
să funţioneze, cum se frânează, el îi răspundea fără tragere de inimă că meseria de
mecanic "nu este treabă de femei".
Şi el adăuga:
"Mai bine studiază ca să devii învăţătoare şi învaţă să faci treburile casei pentru când te
vei mărita şi vei avea copii.”
Dar Adriana nu se gândea nici la măritiş, nici la copii.
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Într-o zi friguroasă de februarie, când munţii Maramureşului erau acoperiţi de zăpadă,
Ştefan se înbolnăvi de grip. Cum drumul era blocat de nămeții de zăpadă căzuți peste
noapte, Adriana nu putu să meargă la şcoală.
Fiindcă nu avea nimic interesant de făcut şi îi făcea multă plăcere să urce în tren ori de
căte ori avea ocazia, Adriana îl întrebă pe tatăl ei dacă putea să-l însoţească.
Tatăl ei fu de acord şi plecară amândoi cu Mocăniţa.
Iarna, de obicei, din cauza ninsorilor abundante, în Munţii Maramureşului Mocăniţa
traversează Valea Vaserului cu greu şi consumă mult mai mult carburant.
Când se aflau pe la jumătatea drumului de întoarcere, între Făina şi Măcârlău, Dragoş
începu să se simtă rău şi să ameţească. Ca urmare, nu se simţea în stare să mai conducă
trenul. Îl durea capul teribil şi vederea i se înceţoşa.
Atunci, Dragoş opri trenul de îndată iar Adriana îl întrebă speriată:
"Ce s-a întâmplat tată?"
Dragoş îi răspunse:
"Avem o problemă, nu mai pot conduce trenul şi suntem în mijlocul munţilor. Cu
siguranţă nimeni nu va trece pe aici decât peste patru ore când trebuie să urce următorul
tren."
Auzind aceasta, Adriana îi sugeră tatălui ei s-o lase pe ea să conducă Mocăniţa şi el să-i
dea indicaţiile necesare.
La început tătal ei se gândi că sugestia fiicei sale este o nebunie, dar după câteva minute
de gândire îşi dădu seama că nu avea altă soluție. Carburantul era insuficient şi ar fi
murit degerați de frig până la venirea următorului tren.
Aşa că Adriana dădu drumul motorului şi trenul începu să se mişte. Nu putea să-şi
creadă ochilor, visul ei devenise realitate: Conducea Mocăniţa!
Adriana conducea încet urmând instrucţiunile date de tatăl ei. Astfel, conduse singură
timp de aproape o oră până ajunseră în gara din Vișeu de Sus.
Odată ajunşi, Adriana coborî din tren şi ceru ajutor. Lumea care se afla în gară se repezi
s-o ajute să-l coboare pe tatăl ei din tren. În timp ce aşteptau să vină salvarea, Adriana le
povesti tuturor întâmplarea petrecută. După puţin timp apăru și mama Adrianei
împreună cu fratele ei Ştefan.
Odată recuperat, tatăl Adrianei mândru de fiica lui, povestea tuturor cum datorită ei
putură ajunge acasă în siguranţă şi sănătoşi.
Începând cu acea zi, niciodată nu a mai subestimat capacitatea fiice sale de a deveni
mecanic de locomotivă şi o sprijini în alegerea ei.
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Odată cu trecerea anilor, Adriana deveni mecanic de Mocăniţă, muncind la fel ca toţi
ceilalţi mecanici din zonă.
Şi-am încălecat pe-o şa, şi v-am spus povestea aşa.
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