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Soacra cu trei nurori

ra odatã o babã, care avea
trei feciori nalþi ca niºte

brazi ºi tari de vârtute, dar slabi de minte. O rã  ze ºie
destul de mare, casã bãtrâneascã cu toatã pojijia ei,
o vie cu livadã frumoasã, vite ºi multe pãseri alcãtu-
iau gos podãria babii. Pe lângã aceasta mai avea
strânse ºi pã rã luþe albe pentru zile negre; cãci lega
paraua cu zece noduri ºi tremura dupã ban.

Pentru a nu rãzleþi feciorii de pe lângã sine, mai
durã încã douã case alãturea, una la dreapta ºi alta
de-a stânga celei bãtrâneºti. Dar tot atunci luã
hotãrâre nestrãmutatã a þinea feciorii ºi viitoarele
nurori pe lângã sine – în casa bã trâ nea s cã – ºi a nu
orândui nimic pentru împãrþealã pânã aproape de
moartea sa. Aºa fãcu; ºi-i râdea inima babii, de
bucurie, când gândea numai cât de fericitã are sã fie,
ajutatã de feciori ºi mângâiatã de viitoarele nurori. Ba
de multe ori zicea în sine: „Voi priveghea nurorile, le-oi
pune la lucru, le-oi struni ºi nu le-oi lãsa nici pas a ieºi
din casã, în lipsa feciorilor mei. Soacrã-mea – fie-i
þãrâna uºoarã – aºa a fãcut cu mine. ªi bãrbatu-meu –
Dumnezeu sã mi-l ierte – nu s-a putut plânge cã l-am
înºelat, sau i-am rãsipit casa... deºi câteodatã erau
bãnuiele... ºi mã probozea... dar acum s-au trecut
toate!“.
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Tustrei feciorii babii umblau în cãrãuºie ºi câºtigau
mulþi bani. Celui mai mare îi veni vremea de însurat
ºi baba, simþind asta, umbla val vârtej sã-i gãseascã
mireasã; ºi în cinci-ºese sate, abie, abie putu nimeri
una dupã placul ei; nu prea tânãrã, înaltã ºi uscãþivã;
însã robace ºi supusã. Feciorul nu ieºi din hotãrârea
maicã-si, nunta se fãcu ºi baba îºi luã cãmeºa de
soacrã, ba încã netãiatã la gurã; care însemneazã cã
soacra nu trebuie sã fie cu gura mare ºi sã tot câr -
teascã de toate cele.

Dupã ce s-a sfârºit nunta, feciorii s-au dus în treaba
lor, iar nora rãmase cu soacra. Chiar în acea zi, cãtre
searã, baba începu sã puie la cale viaþa nurori-sa.
Pentru babã, sita nouã nu mai avea loc în cui. „De ce
mi-am fãcut cleºte? Ca sã nu mã ard“, zicea ea. Apoi
se suie iute în pod ºi scoboarã de acolo un ºtiubei cu
pene rãmase tocmai de la rãposata soacrã-sa, niºte
chite de cânepã ºi vreo douã dimerlii de pãsat.

– Iatã ce m-am gândit eu, noro, cã poþi lucra
nopþile. Piua-i în cãsoaia de alãture, fusele în oboroc
sub pat, iar furca dupã horn. Când te-ai sãtura de
strujit pene, vei pisa mãlai; ºi când a veni bãrbatu-tãu
de la drum, vom face plachie cu costiþe de porc de
cele afumate, din pod, ºi, Doamne, bine vom mânca!
Acum deodatã pânã te-i mai odih ni, ie furca în brâu
ºi pânã mâine dimineaþã sã gãteºti fuioarele aceste
de tors, penele de strujit ºi mãlaiul de pisat. Eu mã
las puþin cã mi-a trecut ciolan prin ciolan cu nunta
voastrã. Dar tu sã ºtii cã eu dorm iepureºte; ºi pe
lângã iºti doi ochi, mai am unul la ceafã, care ºede
pururea deschis ºi cu care vãd ºi noaptea, ºi ziua tot
ce se face prin casã. Ai înþeles ce þi-am spus?

– Da, mãmucã. Numai ceva de mâncare...
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– De mâncare? O ceapã, un usturoi ºi-o bucatã de
mãmãligã rece din poliþã sunt destul pentru o nevastã
tânãrã ca tine... Lapte, brânzã, unt ºi ouã de-am putè
sclipui sã ducem în târg ca sã facem ceva parale; cãci
casa asta s-a mai îngreuiat cu un mâncãu ºi eu nu
vreau sã-mi pierd comândul.

Apoi când înserã, baba se culcã pe pat, cu faþa la
pãrete, ca sã n-o supere lumina de la opaiþ, mai dând a
înþelege nurori-sa cã are s-o privegheze; dar somnul o
cuprinde îndatã, ºi habar n-avea de ce face norã-sa. Pe
când soacra horãia, dormind dusã, blajina norã migãlea
prin casã: acuº la strujit pene, acuº îmbãla tortul, acuº
pisa mãlaiul ºi-l vântura de buc. ªi dacã Enachi se
punea pe gene-i, ea îndatã lua apã rece ºi-ºi spãla faþa
ca nu cumva s-o vadã neadormita soacrã ºi sã-i
bãnuiascã. Aºa se munci biata norã pânã dupã miezul
nopþii; dar spre ziuã somnul o doborî, ºi adormi ºi ea
între pene, caiere, fusele cu tort ºi bucul de mãlai.

Baba, care se culcase o datã cu gãinile, se sculã cu
noaptea în cap ºi începu a trânti ºi plesni prin casã,
încât biata norã, care de-abia aþipise, de voie, de ne -
voie, trebui sã se scoale, sã sãrute mâna soacrii ºi sã-i
arate ce-a lucrat. Încet, încet nora s-a dat la brazdã ºi
baba era mulþumitã cu alegerea ce a fãcut.

Peste câteva zile cãrãuºii sosesc, ºi tânãra nevastã,
vãzându-ºi bãrbãþelul, mai uitã de cele nãcazuri!

Nu trece mult ºi baba pune la cale ºi pe feciorul cel
mijlociu; ºi-ºi ie un suflet de norã întocmai dupã chi -
pul ºi asemãnarea celei dintâi: cu deosebire numai
cã aceasta era mai în vârstã ºi ceva încruciºatã, dar
foc de harnicã.

Dupã nuntã feciorii se duc iarãºi în cãrãuºie ºi nuro-
rile rãmân iar cu soacra acasã. Dupã obicei, ea le dã
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