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ste a doua oară în ultimii ani când Administraţia Fondului Cultural Naţional
acordă o finanţare unui proiect editorial dedicat promovării unor basme din Şcheii
Braşovului şi Transilvania, acest fapt însemnând că iniţiativele de valorificare a culturii
şi a patrimoniului imaterial al comunităţii braşovene vor găsi mereu un sprijin la cel mai
înalt for de finanţare a proiectelor culturale şi editoriale din România. 

Volumul editat de Libris Editorial este o carte cu poveşti vechi braşovene, fiind
dedicată mai ales copiilor, dar poate fi lecturată şi de amatorii de poveşti locale. De
asemenea, cartea este utilă chiar şi celor implicaţi direct în promovarea culturii scrise şi
în îndrumarea gustului literar al copiilor şi adolescenţilor, adică librarii, bibliotecarii şi
învăţătorii. 

Iniţiativa Libris Editorial de a publica un volum de basme şi poveşti din Şcheii
Braşovului face parte dintr-un program intern de valorificare a moştenirii culturale
braşovene, concretizat în anii anteriori prin publicarea lucrărilor unor scriitori, arhitecţi
şi istorici braşoveni şi prin editarea unor volume ca „Braşovul în 100 de poezii”, „Junii
Dorobanţi din Şcheii Braşovului”.

Editarea acestor basme şi poveşti vechi din Braşov valorifică patrimoniul cultural
imaterial local şi asigură o democratizare a accesului la acea parte din tezaurul
patrimoniului imaterial braşovean reprezentată de basme şi poveşti. 

Un alt merit al volumului este acela că stabileşte o versiune unică a vechilor  poveşti
ardelene, tipărite prin Gazeta Transilvaniei sau în ediţii de buzunar, pentru că o parte
dintre ele, fiind repovestite, au fost adaptate şi modificate de către povestitori, atât după
gustul local, cât şi după cerinţele epocii moderne, şi astfel, în prezent, circulă mai multe
versiuni cu finaluri diferite. 

Cartea de basme constituie un demers cultural-educativ atractiv, dedicat recuperării
şi valorificării unor poveşti, basme şi legende româneşti care, în urmă cu o sută de ani,
constituiau părţi însemnate din educaţia primită, acasă şi la şcoală, de copiii din Braşov.
Astăzi, aceste  poveşti, care constituie o parte din patrimoniul imaterial al comunităţii
braşovene, sunt prea puţin cunoscute.

Fiecare pagină a cărţii permite descoperirea unor legende şi poveşti mai puţin
cunoscute astăzi, dar care atestă racordarea românilor la marile teme ale basmului şi ale
poveştilor universale, precum şi promovarea unor valori specifice civilizaţiei europene.

CCUUVVÂÂNNTT--ÎÎNNAAIINNTTEE
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Unele dintre legendele locale povestesc despre oameni care, prin activitatea lor, au
devenit simboluri ale braşovenilor şi ale idealurilor lor de libertate şi egalitate; altele îi
introduc pe cititori în lumea copilăriei şi a basmelor spuse de bătrâni şi de pastori, iar
o altă categorie este formată din poveşti despre vechi superstiţii legate de credinţele
religioase sau poveşti despre anumite locuri din zonă. Legendele despre unele
personalităţi vizează personaje emblematice, atât pentru minoritatea din care au
provenit, cât şi pentru modul în care au abordat relaţiile cu celelalte etnii. 

Volumul „Basme şi poveşti din Şcheii Braşovului şi de pe alte plaiuri ardelene” are
un dublu scop, urmărind pe de o parte promovarea interesului pentru lectură şi
îndrumarea gusturilor copiilor şi adolescenţilor în domeniul literar, iar pe de altă parte
valorificarea moştenirii culturale a vechii comunităţi româneşti din Şcheii Braşovului. 

Cartea de poveşti este bine scrisă, într-un limbaj adaptat cerinţelor limbii române
literare contemporane de către dr. Alexandru Stănescu şi are parte de ilustraţii realizate
de Alexandra Liana Stănescu.

Ilustratorul volumului reuşeşte să readucă în faţa ochilor cititorului o parte din
fabulosul patrimoniu cultural al Şcheiului prin „împrumutarea” chipurilor unor locuitori
din Şcheii Braşovului de azi unor personaje din carte, prin redarea portului tradiţional
din Şchei, prin redarea porţilor din Şchei şi a unor monumente emblematice, dar şi prin
schiţarea dealurilor care înconjoară cartierul.

Dana Anghelescu
Director Editorial



fost odată ca nealtădată, a fost un bărbat şi o muiere, care erau tare amărâţi,
din pricină că nu aveau copii. Dumnezeu s-a milostivit de dânşii şi le-a dăruit o mulţime
de copii, câte găuri pe un ciur. Pe cel mai mic, mamă-sa nu avea ochi să-l vadă, fiindcă
nu dorea să asculte şi n-avea frică de nimic, fie ce-o fi. În schimb, Inimosul, că aşa îi era
numele, creştea ca din apă – într-o zi ca-n două, în două ca-n nouă şi-n nouă ca în
nouăzeci şi nouă, până când într-o zi îi spuse el mamei sale:

– Ia zi, maică! Ce-i frica aceea despre care eu vă tot aud vorbind, că nu înţeleg deloc
ce ar putea să fie?

– Frica, Inimosule, este atunci când ai teamă de cineva ori de ceva.
– Eu tot nu pot să înţeleg, aşa că voi lua lumea în cruciş şi-n curmeziş, numai ca să

aflu ce ar putea să fie frica aceasta. Mâine dimineaţă voi pleca, găteşte-mi ceva merinde
de cale. 

Mama Inimosului nu ar fi voit să-l vadă luându-şi lumea în cap, dar fiindcă cu vorba
bună nu îl putea înmuia, iar de frică nu ştia, n-a avut încotro şi l-a lăsat să plece singur-
singurel în lumea largă. Inimosul porni la drum, bătând din picioare, cum e proverbul
„De din vară, până-n seară, cale lungă să-i ajungă!” Ajungând la nişte birturi, se hotărî
să rămână peste noapte şi-i ceru hangiului să-i pregătească un aşternut curat. 

– Ei, dragul meu voinic, în birturile mele nu e de rămas peste noapte, că pe cine îl
apucă seara aci, nu mai vede zorile, îi zise hangiul. Au păţit-o mulţi voinici ca tine, câtă
frunză şi iarbă! Eu însumi, când se amestecă ziua cu noaptea, încui uşile şi mă duc în
căsuţa pe care o am în sat. 

– Eu rămân aici, ca să vedem ce-o fi de capul meu în astă noapte! 
Birtaşul îi puse pe masă câteva cofe de vin marmanziu, cules toamna pe târziu,

gândindu-se că Inimosul, de-o fi având dorul suptului, să fie cel puţin bine chefuit, până
când va veni lucrul cel rău ca să-l înhaţe. 

Inimosul, rămânând singur în casele hangiului, gustă din vinul acestuia şi se lungi pe
o laviţă, ca să-şi odihnească oasele obosite. Abia aţipise şi numai ce auzi o zguduitură,
iar casele se clătinară din temelii. 

– Urât lucru, oare ce să fie? se întrebă Inimosul, fără să simtă frica. N-apucă să
termine vorba şi se despică deodată podul, din care coborâră două picioare mari de
uriaş, apoi mijlocul şi, în cele din urmă, cogeamitea ometeul, de nu încăpea în casă! 

– Ce faci atâtă larmă şi mă trezeşti din somn? Nu puteai să te furişezi mai tiptil? zise
Inimosul uriaşului. 

AA
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– Ştii una, Inimosule? întrebă Uriaşul. Anul acesta se împlinesc exact nouăzeci de
ani de când vin prin locurile astea şi prin birturi şi îi speriu pe bieţii muritori, dar eu unul
un om atât de bine înfipt în tălpi ca tine, încă n-am aflat. Toţi ceilalţi când mă vedeau
se prăpădeau de frică şi de spaimă, se ascundeau în vizuini şi tăceau mâlc. Tu însă îmi
pari un fecior demn de toată cinstea, aşa că află că îmi placi, să nu mai mănânc pâine
de nu-mi placi! Ca dovadă a cinstei şi simpatiei ce-ţi port, te rog să te osteneşti să cobori
în pivniţele mele secrete, în care picior de pământean n-a intrat, acolo se află chiar
Mama vinului şi comori nenumărate. Acolo vreau să petrecem şi să sărbătorim faptul
că mi-am găsit, în sfârşit, un prieten pe măsură. Să mergem!

Apoi cei doi prieteni au coborât în peşterile din străfundurile pământului, în care-şi
ţineau uriaşii comorile şi vinul. Uriaşul îl cinsti pe Inimos, iar, după ce-şi udară măseaua
chiar cu Mama Vinului, îi arătă flăcăului nostru comorile sale, comori nesfârşite adunate
de când lumea de către uriaşi.

Inimosul
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– Toate aceste bogăţii să fie ale tale, pentru că eşti un flăcău bun de cinste. Iar eu
sus n-o să mai urc în veci! zise Uriaşul.

– Le primesc cu dragă inimă, răspunse Inimosul, ca de la un frate de cruce. 
– De-o fi să fie, să ne vedem cu pace la anul şi la mulţi ani! zise uriaşul, luându-şi

rămas-bun. 
Dis-de-dimineaţă, la birt apăru birtaşul, care se bucură, văzându-l pe Inimos sănătos

şi că dormea liniştit, lungit pe o laviţă din han.
– Şi cum se face, omul lui Dumnezeu, de ai rămas cu capul pe umeri azi-noapte? 
– Apoi, a fost aşa şi pe dincolo, îi răspunse Inimosul, care începu să-i povestească

din fir în păr cum s-au petrecut lucrurile în acea noapte. De uriaş n-ai să mai porţi teama
pentru că nu se va reîntoarce. Apoi îi arătă birtaşului pivniţele cele secrete ale Uriaşului
şi comorile cele fără de număr ale uriaşilor.

– Toate acestea mi le-a dăruit Uriaşul mie, iar eu te cinstesc pe tine cu ele, că mie
nu-mi sunt de niciun folos. 

– Cu ce pot să îţi mulţumesc pentru atâta bunătate? întrebă birtaşul. 
– Să-mi dai o gloabă de cal, ca să nu fiu tot cu bătături la tălpi şi să pot purcede în

tihnă.
– Bucuros! Şi o fată pe deasupra, că am trei, ca rupte din soare, ca să-ţi alegi.

10



– Ei, nene birtaş! Nu sunt în toanele dragostei şi nu însurişul mă poartă pe cale.
Altceva mă roade la inimă! Vreau să ştiu ce-i frica şi până n-o s-o simt încolţind în inima
mea, n-o să am odihnă, cum n-are nici apa. 

– Astă-noapte nu ţi-a fost frică deloc? întrebă birtaşul.
– De unde, mă omule? Nici vorbă! răspunse Inimosul, care luându-şi o gloabă de

cal, îşi luă rămas-bun de la birtaş. 
Zicându-i calului: „La drum, băiete!”, văzu că gloaba se transformă într-un armăsar

năzdrăvan, care bătea din copite, nerăbdător să zboare. Zbură peste lume şi împărăţii
până când ajunse în codrul de aramă, în care arborii şi florile, păsările şi toate
vieţuitoarele erau numai din aramă curată, nu altceva. Fără teamă, Inimosul pătrunse în
acel codru, în care, fiindcă-i picase dragă, a rupt o floare şi şi-a aninat-o la căciulă. 

În mijlocul codrului găsi un lup bătrân prins într-un laţ, de îndată îi rupse laţul şi îi
dădu drumul lupului. 

– Îţi mulţumesc, Inimosule, că m-ai scăpat din belea! La vreme de nevoie şi eu ţi-oi
prinde bine. Ia trei peri din spinarea mea şi îi pune în traistă şi când vei fi la mare nevoie,
suflă numai peste ei şi am să-ţi sar în ajutor cu întreaga mea haită. 

Ieşind din codrul de aramă, Inimosul intră în codrul de argint, în care arborii, florile,
animalele şi păsările cerului erau din cel mai limpede argint. Fiindcă-i picase dragă, rupse
o floare de argint şi şi-o anină la căciulă. Umblând el aşa, află un peşte prins într-o
undiţă, pe care-l eliberă.

– Îţi mulţumesc, Inimosule! zise peştele. La vreme de nevoie şi eu ţi-oi prinde bine.
Ia trei solzi din spinarea mea şi când vei fi la mare nevoie, suflă numai o dată peste ei
şi am să-ţi sar în ajutor cu întreg neamul meu. 

Inimosul făcu întocmai după cum îl învăţă peştele şi se îndreptă spre codrul de aur
plin cu arbori, cu flori, păsări şi vieţuitoare cu totul şi cu totul din aur. Văzând o floare
de aur care-i picase dragă, o rupse şi o anină în căciulă, după ce o puse pe cea de argint
la o parte. În mijlocul pădurii găsi o vulpe prinsă într-o groapă şi o ajută să iasă de acolo,
iar vulpea îi mulţumi şi îi dădu trei peri din coada ei, zicându-i:

– Când vei vedea că nu mai ai încotro, suflă peste ei şi eu cu întregul meu neam
vulpesc am să-ţi sar într-ajutor. 

Umblând pe cărările codrului, Inimosul dădu de o tichie din aur aşezată pe jos, la o
răscruce. Coborând de pe cal, Inimosul îi dădu una cu piciorul, ca să o arunce din calea
lui. Cum lovi însă tichia se auzi o bubuitură şi deodată apăru un moş, mai bătrân decât
se poate crede, cu gene lungi.

– Bine-ai venit, Inimosule, că de nouăzeci şi nouă de ani, nicio fiinţă umană nu a
călcat prin aceşti codri ca să mă ajute. Dacă stai să faci bine, ori fă-l până la capăt, ori
te lasă. Apucă ulcioraşul meu din aur şi adu-mi niţică apă de la izvorul la care duce
cărarea din dreapta. Fă-mi acest bine, Inimosule, ca şi ţie să-ţi meargă bine! 

– De ce nu, moşule? Cu toată bunăvoinţa, te voi ajuta! 

11

Inimosul



Basme şi poveşti din Şcheii Braşovului şi de pe alte plaiuri ardelene

12

– Ascultă ce am să-ţi spun, Inimosule! La izvorul acela vei găsi o fată înveşmântată
în aur. Ai grijă ca nu cumva să te momească, că îţi vei pierde capul împreună cu ea; o
vorbă să nu zici! 

Plecă Inimosul la izvor, unde află o minune de fată, frumoasă ca ruptă din soare.
Inimosul, flăcău, colea, în floarea vieţii, numaidecât i s-au aprins călcâiele după fată şi
din vorbă în vorbă s-au înţeles că numai sapa şi lopata o să-i mai despartă. 

Inimosul îi duse bătrânului apa de izvor şi se întoarse numaidecât la fată. Moşneagul
se spălă cu apa izvorului fermecat şi se transformă într-un tânăr sprinten, apoi dispăru,
ca prin farmec, iar ce s-a ales de el, nu se ştie nici până azi. 

– Să mergem la voi acasă! îi zise Inimosul fetei. Eu de frică şi aşa nu ştiu şi astfel voi
găsi o cale, cumva, ca să te iau soţie dreaptă pe viaţă.

– Bine, zise fata, să ştii că noi suntem trei surori, care semănăm una cu alta ca trei
picături de apă, iar dacă nu mă vei ghici, acolo o să-ţi rămână ciolanele. Iată prin ce



Inimosul
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semn ai să mă cunoşti: şi zicând aceasta, fata îşi făcu o mică zgârietură deasupra ochiului
drept. 

Se despărţiră, iar Inimosul plecă a doua zi dimineaţa spre curţile mamei fetei, unde
fu întâmpinat de aceasta, cu următoarele vorbe: 

– Tocmai îţi simţeam lipsa, Inimosule! În faţa casei mele sunt o sută de pari, în care
sunt înfipte nouăzeci şi nouă de căpăţâni. De mă vei sluji un an fără greşeală, iar anul
la mine e de trei zile, vei putea să-ţi alegi pe una dintre fetele mele. De-o scrânteşti, cu
capul vei răspunde. 
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– Mă învoiesc, răspunse Inimosul. Spune-mi numai ce am de-a face! 
– În prima zi, vei duce iepele mele pe imaş şi vei avea grijă să le aduci înapoi seara,

în grajdurile mele. Atât îţi cer, nimic mai mult. 
– Bine, zise Inimosul. Aşa voi face!
Baba, mama fetei, coborî în grajd şi le spuse iepelor să se ascundă imediat ce vor

vedea că Inimosul doarme, altfel le va ţesăla de le-o ustura pielea. A doua zi, Inimosul
scoase iepele în câmp, dar pe la amiază ochii începură a i se împăienjeni. 

Nu se mai putea ţine pe picioare şi numaidecât îl fură un somn adânc. Iepele, în
vremea aceea, se ascunseră undeva departe, într-un bârlog, aşa că Inimosul, când se
trezi, nu avu de unde să le ia. În sufletul lui începu să se furişeze un fel de nedumerire,
căci de frică tot nu voia să ştie. Stând pe gânduri, îi veniră în minte vorbele lupului.
Inimosul scoase cei trei peri din traistă şi suflă peste ei. Într-o clipită, lupul cel bătrân
apăru în faţa lui. 

– Dragă domnule, ce dorinţă ai? întrebă lupul. Eu sunt mai marele neamului lupesc
şi de la ceafă-lată şi până la cel mai din urmă căţelandru, cele ce vei zice pe toate le vom
face. 

– Să-mi scoateţi iepele la iveală, fie şi din inima pământului! 
Urmând mirosul iepelor, căutând în cele patru zări ale lumii, lupii aflară că iepele 

s-au furişat într-un bârlog şi într-un suflet veniră ca să le dea de veste lupului bătrân şi
Inimosului. 

O parte din lupi se aşezară în faţa bârlogului şi o haită mare intră în bârlog, unde
începură a le ataca din toate părţile şi a le muşca până le făcură să iasă din bârlog, unde
Inimosul le aruncă căpestrele pe cap şi astfel le prinse şi le aduse în grajdurile babei. 

Intrând în casă, Inimosul îi spuse babei că toate iepele sunt în grajd, după cum îi
ceruse şi că isprăvise treaba pentru prima zi, aşa cum se cade. 

– Bine! zise baba. Vom vedea mâine ce zi are să fie! Şi apoi îi puse masa de seară
flăcăului, iar ea coborî în grajd, unde certă iepele şi le bătu cu o furcă din fier, iar iepele
fermecate îi răspunseră:

– Ne-am ascuns, stăpână, dar o mulţime mare de lupi ne-a găsit în bârlog şi ne-a scos
de acolo pe nepusă masă. 

– Mâine vă veţi pierde urma pe fundul mării, altfel o să am eu grijă să vă schilodesc! 
A doua zi, Inimosul duse iar iepele pe imaş, iar spre amiază, o boare lină i se aşeză

pe gene şi somnul îl cuprinse din nou, iar iepele se ascunseră pe fundul mării. Când se
trezi, văzu că iepele dispăruseră din nou, iar el se afla în alt loc decât cel în care aţipise.
În faţa ochilor îi apăru imaginea parului gol şi-n inimă simţea cum îi încolţeşte un
simţământ cum n-a simţit în viaţa sa. Însă de adevărata frică încă nu putea fi vorba şi,
stând pe gânduri, flăcăului îi veniră în minte cuvintele peştelui, astfel căută în traistă cei
trei solzi, suflă o dată peste ei şi de îndată în faţa lui apăru peştele, care îi spuse: 
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– Dragă domnule, porunceşte şi orice dorinţă vei avea, eu şi neamul peştilor o vom
duce la îndeplinire. 

– Voiesc să-mi scoateţi iepele la iveală chiar şi din fundul mării! 
O mulţime de peşti se împrăştiară în toate cele patru părţi ale mărilor şi oceanelor

şi găsiră iepele într-un fund de mare şi începură a le ciupi, până ieşiră pe mal, chiar în
faţa Inimosului care le prinse şi le puse căpăstru. Apoi, voios, acesta plecă spre grajdul
babei, unde legă iepele şi apoi intră în casă. 

– Văd că ai adus iepele, zise baba. Vom vedea mâine ce are să fie. Pofteşte la masă,
zise baba, aşternându-i în faţă cina. Însă cât venin se adunase în inima ei, numai baba
singură vă poate spune. Muma fetelor intră în grajd şi bătu iepele cu furca de fier până
obosi, apoi le întrebă:

– Şi cum de v-au aflat iarăşi, ticăloaselor? 
– Ne-am ascuns, stăpână, însă o mulţime mare de peşti ne-au înconjurat şi ne-au

ciupit până am ieşit pe mal. 
– Mâine să veniţi acasă de îndată ce Inimosul aţipeşte, aflu eu ac şi de cojocul lui! 
A doua zi, Inimosul simţind că aţipeşte pe imaş, legă capetele căpestrelor de mâna

sa dreaptă şi se culcă. Iepele însă s-au dezlegat şi au plecat spre casă. Când se trezi
Inimosul, văzând că nu mai era nicio iapă pe imaş, îşi aminti de parul cel gol ce urma
să-i poarte căpăţâna şi simţi pentru prima dată ce este frica, de parcă nu era el Inimosul,
ci un altul, te miri cine. 

– Han-tătar m-a făcut să-mi pun capul în joc, pare-mi-se că nu peste multă vreme
o să-mi cânte cucul. Îşi aminti însă de vorbele vulpii şi scoţând din traistă cei trei peri,
suflă o dată peste ei şi într-o clipită în faţă îi apăru vulpea, care îl întrebă:

– Dragă domnule, ce dorinţe ai? Eu sunt vulpoiul cel mare, căpetenia neamului
vulpesc. Am lăsat vorbă ca să se adune într-o clipită toţi vulpoii şi vulpile şi în puţin timp
vom fi câtă frunză şi iarbă. Ce ne porunceşti, aceea vom face. 

– Iepele pe care le-am pierdut să mi le scoateţi la iveală, fie şi din inima pământului,
le porunci Inimosul. Auzind această poruncă vulpile se împrăştiară în toate cele patru
părţi ale pământului, în cele din urmă una din ele află că iepele sunt ascunse acasă la
babă, care le preschimbase în trei ouă pe care le-a ascuns sub ea, în pat, ca şi când ar
sta cloşcă. 

Când auzi Inimosul una ca aceasta, simţi un fior de gheaţă pe spate, fiindcă îl atinse
prima dată frica cea adevărată şi încă frică, nu glumă. 

– Nu te supăra, zise vulpoiul, baba aceea are în pod un cocoş pe care nu l-ar da pe
lumea toată. Noi, vulpile, ne vom împărţi în două cete: o parte va urca în pod, iar cealaltă
va face tărăboi mare în curte. Când baba va ieşi ca să vadă ce-i face odorul de cocoş,
tu, Inimosule, vei sta undeva pitit şi te vei furişa în casă ca să furi ouăle, pe care când le
atingi cu căpăstrul, se vor transforma în iepe şi astfel vei avea iepele în mână. Aşa şi
făcură. Inimosul îşi pierdu urma sub o covată întinsă cu gura în jos, iar vulpile
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înconjurară casa şi făcură o larmă care o trezi pe babă; aceasta, când auzi cârâitul
cocoşului, pe care îl avea drag ca pe lumina ochilor, fugi în pod, gândindu-se cum să îl
scape din pericol. Atunci, cât ai bate din palme, Inimosul ieşi de sub covată, luă ouăle
din pat, apoi le duse în grajd, unde le atinse cu căpăstrul şi se transformară în iepe, pe
care imediat le legă de iesle. 

Intrând în casă, Inimosul îi spuse bătrânei:
– Aici ţi-s iepele! Anul mi s-a împlinit şi îmi pare o simbrie dreaptă ca să capăt fata. 
– Bine, îi răspunse baba. Pentru că ai făcut anul cu vrednicie şi cu credinţă, te las să

ţi-o alegi din toate cele trei fete, după cum norocul te-a bate. 
A doua zi flăcăul îşi alese fata fără greş, luându-se după zgârietura ştiută şi aşa şi-a

văzut visul cu ochii. Peste noapte fata îi zise Inimosului:
– Bărbate, eu zic să facem ce-om face şi să fugim de aici cât mai curând. Mama mea

e neînduplecată ca dracul împieliţat şi-o să-ţi ia capul când nici nu visezi. 
– Să mergem dară, puiule, să plecăm numaidecât, zise Inimosul, care nu uitase încă

frica de ieri. 
Înainte de a-şi lua tălpăşiţa, fata făcu un semn şi scuipă de trei ori, în trei locuri, apoi

încuie uşa şi fugiră. Dimineaţa când se trezi baba şi încercă uşa încuiată se gândi: 
– Mult mai dormiţi! Apoi intră în bucătărie. 
Mai aşteptă cât mai aşteptă şi după-amiază se duse la uşă din nou. Uşa era tot

încuiată, atunci baba strigă: 
– Nu v-aţi sculat încă? 
– Ba da, răspunse scuipatul de lângă pat.
– Dar focul l-aţi făcut?
– Făcut, da, răspunse scuipatul de lângă vatră.
– În casă aţi măturat?
– Măturat, da, răspunse scuipatul de la uşă. 
– Hm! Hai să-i mai las încă! zise baba şi se duse din nou în bucătărie. 
Spre seară, baba se întoarse şi găsi uşa zăvorâtă. O sparse dintr-o dată. Când colea,

ia tinerii de unde nu-s! Se cătrăni rău baba şi îşi zise: 
– Mi-ai copt-o, Inimosule! Dar las’ pe mine că eu ţi-s popă! 
Şi hârca se luă pe urma lor, începând a se umfla şi a se ridica, astfel că în curând

ajunse de umbla cu o falcă-n cer şi cu una în pământ, aproape că îi ajunse. Umblând cei
doi însurăţei de mână, Inimosul îi spuse fetei: 

– Ai! Dar ce mă arde-n spate! Aşa e dragostea, oare ce ar putea să fie?
– Uită-te înapoi şi vei vedea, îi răspunse fata.
Întorcându-se Inimosul, văzu scorpia cum se apropia şi zise:
– Acu-i acu! N-o să scăpăm nici în gaură de şoarece de-a ei urgie!
– Să ne dăm de trei ori peste cap, poate o trece urgia peste capul nostru, zise fata. 
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Aşa şi făcură, iar fata scorpiei se transformă într-un lac de lapte cât o mare. Inimosul
se transformă într-un răţoi, care înota pe lac în cercuri. Sosi şi soacra, gâfâind şi suflând
greu, apoi luându-şi chipul uman, încercă să-l ademenească pe răţoi: 

– Raţa mamii, raţa, raţa! 
Dar de unde? Când baba era la o margine, răţoiul era la cealaltă, aşa încât baba osteni

şi mai tare. 
Văzând scorpia că nu reuşeşte să-l prindă pe răţoi, îşi puse în gând să soarbă întreg

laptele din lac. A tot sorbit, a tot sorbit, până când a plesnit şi laptele se revărsă afară
din ea. Tinerii se făcură iarăşi cum fuseseră înainte, apoi, trecând urgia, se întoarseră la
curţile babei şi făcură un ospăţ de nuntă, de s-a dus vestea şi povestea în lumea largă. 

Inimosul şi soţia lui au trăit fericiţi mulţi ani, în pace şi dragoste şi mai trăiesc şi azi,
de n-or fi murit. Iar eu mă urcai pe-o coasă ruginoasă şi v-am spus o poveste
mincinoasă.


