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I. Pãcalã ºi vaca

A

fost odatã
un om care
avea trei bãieþi. Bãiatul cel mic
se numea Pãcalã ºi
era un poznaº ºi
jumãtate. Cum fãcea
el, cum dregea, cã
parcã tot de-a-ndoaselea lucra. Dar vezi
cã de multe
ori le potrivea cum nu se poate mai bine. Vorba ’ceea: nu
prea le socotea, dar le nimerea. Acu’, de unde pânã
unde, îi mersese numele cã e prost, ºi pânã ºi fraþii lui
îl socoteau cam tare de cap ºi-ntr-o ureche. Într-o zi, se
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îmbolnãveºte bãtrânul ºi moare, lãsând fiilor sãi, drept
moºtenire, o vacã. Atâta agonisealã putu ºi el sã le lase
copiilor. Dar vaca una, ei trei. Cum s-o împartã? Chibzuirã ei, socotirã, îºi bãturã capul multã vreme, dar nu
se luminau deloc. În cele din urmã, dupã trudã îndelungatã, le dete în gând sã facã fiecare câte un ocol*, iar
când s-o întoarce vaca de la pãºune, în al cui ocol o
intra întâi, a aceluia sã fie.
Zis ºi fãcut.
A doua zi, cei doi fraþi mai mari se scularã dis-dedimineaþã ºi se puserã pe treabã. Aduserã pari din
pãdure, cãrarã bolovani de piatrã ºi fãcurã douã ocoale,
ºtii colea în lege, unul mai frumos decât altul. Fiecare
zicea în sinea lui cã la el va trage vaca întâi ºi a lui va
fi. În vreme ce fraþii lui asudau muncind, Pãcalã nici
habar de grijã n-avea ºi dormea dus. Abia pe la chindie,
se gândi sã-ºi facã ºi el ocolul. Dar cum nu-i prea era a
treabã, nu se osteni mult, ci, tãind câteva crengi dintr-un
copac verde ºi stufos, fãcu din ele o împrejmuire aºa, ca
sã se cheme cã a fãcut ºi el un ocol.
Seara, iatã cã se întoarce vaca de la pãºune. Fraþii
aºteptau fiecare în faþa ocolului sãu. Cei doi mai mari
râdeau de prostia lui Pãcalã, care nu-ºi dãduse osteneala sã facã un ocol mai de Doamne-ajutã, ºi erau
încredinþaþi cã vaca, la unul din ei o sã se opreascã. Dar
vezi cã dobitocul, cum veni ºi dete cu ochii de ramurile
ºi frunzele verzi ale ocolului lui Pãcalã, trecu pe lângã
* Ocol

- îngrãditurã pentru vite
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celelalte douã fãrã sã se opreascã ºi se duse drept la
ocolul fratelui mai mic, unde începu sã mãnânce frunze tinere.
Fraþii cei mari, sã crape de necaz ºi mai multe nu.
Dar n-avurã încotro, ºi trebuirã sã-i lase vaca lui
Pãcalã, cãci aºa le fusese învoiala. ªi aºa, vaca rãmase
în stãpânirea fratelui mai mic.

