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De ce nu pot arborii umbla
<

I

nainte de multe mii de ani, era o vreme
când ºi arborii puteau umbla. Atunci
trãia undeva un om foarte bogat, dar
zgârcit. Doamne! de sã fi putut, ar fi îmbucat lumea toatã, de zgârcit ce era.
Odatã, s-a dus ornul acesta în pãdure, unde a
vãzut un stejar minunat de frumos. El avea mulþi copaci pe lângã casa sa, dar s-a gândit ca sã aibã ºi pe
acest stejar; deci îi zise:
– Vino cu mine la coliba mea, cã eu nu am niciun
vreasc.
Stejarul n-a mai stat pe gânduri, ci s-a luat cu
omul cãtre casã. Pe drum omul s-a obosit, deci a zis
copacului:
– Tu eºti tare ºi mare, du-mã pe mine la coliba
mea, cã nu mai pot de obosit.
Stejarul a stat locului pânã s-a urcat omul pe o
creangã, apoi s-a dus mai departe. Mergând aºa, au
ajuns la o livadã frumoasã, unde pãºtea un bou gras.
Aici iar veni zgârcitului o poftã ºi zise stejarului:
– Lemne aº avea, însã ar fi foarte bine dacã aº
avea ºi carne de fripturã. Cum ar fi, dacã tu ai ucide
boul acesta ºi l-am lua cu noi în coliba mea?
Stejarul nu rãspunse niciun cuvânt, ci se apropie
de bou ºi aºa-l lovi cu o creangã groasã-n frunte, de-l
tãvãli la pãmânt. Apoi îl luã pe crengile sale ºi se
duse mai departe.
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