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Fata țăranului cea isteață

Ion și nevasta lui, Maria, aveau o grămadă 

de copii, un bordei micuț și un țap pitic. Erau să-

raci, săraci de nu aveau după ce bea apă. Muncea 

bietul om de dimineața până seara târziu, dar 

fără spor. Când venea omul de la muncă, copiii 

ieșeau înaintea lui strigând: „Tată, mi-e foame!“ 

Dintre toți copiii, fata cea mai mare, Ana, 

era mai cu judecată. Ea rămânea cu surorile și frații ei când se duceau părinții la muncă; vedea de copii, 

îi muștruluia și îi povățuia să fie mai cu răbdare, mai îngăduitori, ca să nu-și amărască părinții.

Pentru că aveau nevoie de un bordei mai mare, Ion își luă inima-n dinți și se duse la co nul Bog-

dan, boierul pe moșia căruia se aflau. Îl rugă să-i dea un petec de pământ unde să-și facă bordeiul. 

— Omule, zise boierul, te văd harnic și muncești de te spetești. Iată, eu îți dau un petec de pă-

mânt, să fie pe veci al tău. Du-te de-ți alege locul și apucă-te numaidecât de treabă. 

Ion mulțumi, apoi se duse de-și alese locul și 

până în seară groapa pentru bordei era gata. Locul 

ales era pe o coastă de deal, alături de cel al unui 

țăran înstărit, Dumitru. Peste noapte, nu știu cum 

vaca lui Dumitru căzu în groapa săpată pentru bor-

dei și muri.

A doua zi de dimineață, Dumitru, văzân-

du-și vita moartă, sări cu gura mare asupra săracului și îi ceru să meargă la curtea boierului, să le facă 

judecată. 

La judecată, Dumitru povesti ce s-a întâm-

plat și ceru să-i fie plătită vita ce se prăpădise. 

Ion, cu lacrimi în ochi cât pumnul, recu-

noscu că așa a fost. Spuse că a săpat o groapă 

mai mare pentru un bordei în care să încapă 

toți ai lui. Ion îi ceru boierului să fie iertat. Să-

racul îi ceru încă o dată și lui Dumitru să-l ierte. 



Boierul sta în cumpănă. Vedea el că Ion a căzut în păcate fără voie. După ce se gândi, zise că 

va da dreptate celui care va dezlega mai bine trei ghicitori. Prima suna așa: „Ce este mai gras în 

lume?“ A doua: „Ce aleargă mai iute?“ Și a treia: „Ce este mai bun?“ Le dădu răgaz trei zile.

Amândoi se întoarseră la casele lor. Dumi-

tru se lăuda că el cunoaște toate răspunsurile. 

Ion plângea de potopea pământul, gân-

dindu-se ce o să spună boierului. Copiii se adu-

nară pe lângă dânsul și începură și ei să plângă. 

Tatăl îi povesti Anei cum a găsit boierul cu 

cale să judece pricina. Fata se puse pe gânduri. 

Ana știa multe despre boierul Bogdan; știa că este deștept, drept, milos și își ține cuvântul dat. Oare 

ce răspuns va aprecia boierul?! se gândea Ana. 

După un timp, îi promise tatălui ei că-l 

va ajuta să scape cu fața curată. 

În dimineața judecății, fata îi spuse lui 

Ion ce să răspundă. Săracul spera să fie bine, 

dar se îndoia.

Ion și Dumitru s-au înfățișat boierului. 

Dumitru, mândru și sigur pe el, zise: 

— Cel mai gras pe lumea asta este porcul din ograda mea și armăsarul meu aleargă cel mai 

iute. Nimic nu e mai bun pe lume ca judecata boierului. 

Bogdan nu fu mulțumit de răspun suri, ba îl mai făcu și mincinos. Atunci, sfios, Ion zise și el 

răspunsurile: 

— Eu zic că pământul e cel mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le 

avem. Și cred că nimic nu aleargă așa de iute ca gândul. Apoi, nimic nu este mai bun pe lume ca 

Dumnezeu, care ne suferă cu toate răutățile noastre. 

Boierul îi dădu dreptate lui Ion, îl iertă și-l dădu afară pe Dumitru.

Bogdan l-a întrebat pe Ion cu un grai blajin cine l-a învățat să răspundă așa. Bietul om povesti 

bucuros despre fata sa. Mirându-se de iscusința fetei, boierul a vrut să o pună la încă o încercare. 

Porunci ca a doua zi Ana să vină la curtea boierească nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe 

lângă drum, pregătită să înfrunte dulăii săi. 
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Ion se duse acasă și începu a se văicări de nu-ți venea să-l mai auzi. Ana nu se sperie, ci îi ceru 

doar să-i aducă două mâțe. Și cum se făcu dimineață, luă mâțele, încălecă pe țap și plecă la cur-

tea boierească. Mergând așa, ea nu era nici călare, nici pe jos, căci atingea pământul când cu un 

picior, când cu altul, țapul fiind pitic; umbla nici 

pe drum, nici pe lângă drum, căci țapul nu ținea 

drumul drept vrând să apuce câte un lăstar. 

Când o văzu boierul venind așa, porunci 

să dea drumul la doi dulăi să o sperie, dar fata 

imediat eliberă mâțele, iar câinii se luară după 

dânsele.

Copleșit de frumusețea și înțelepciunea fetei, Bogdan porunci să fie îmbrăcată în haine scum-

pe. Când văzu cât este de frumoasă așa aranjată, o și ceru de soție. A rugat-o doar ca niciodată să 

nu judece pe cineva care va veni cu plângeri la curtea boierească. Ana a promis că va respecta în-

tocmai dorința lui Bogdan. Boierul ținea neapărat să nu-și împartă autoritatea în conducerea mo-

șiei și a țăranilor. Ana trebuia să se ocupe de gospodărie și de petrecerile de la conac. 

După nuntă, Ana își ajută tatăl să con-

struiască o gospodărie bogată și îi dărui lui 

Dumitru o vacă frumoasă ca să uite de pagu-

bă și să nu-l dușmănească pe Ion. 

Ana făcea niște petreceri cu bucate și 

băuturi alese de li se dusese vestea în toată 

împărăția. Dar Ana, mai ales, uimea oaspeții 

cu cântecul ei.


