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Pipãruº-Petru
adaptare prescurtatã dupã un basm popular

A fost ce-a fost, cã de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odatã o femeie
vãduvã, îi murise adicã bãrbatul ºi rãmase cu trei copii: doi feciori ºi-o
fatã. ªi nu era sãracã vãduva, cã bãrbatu-sãu, fie iertat ºi odihneascã-se
în pace, fusese un om foarte harnic. Avea o moºioarã bunã, avea boi ºi
plug de putea ara ea singurã, fãrã de a se mai întovãrãºi cu alþii, ºi mai
avea ea câte ceva, ºtii... cum au femeile care rãmân dupã oamenii harnici.
Cum era timpul aratului, toatã lumea ara ºi semãna, deci se pun ºi feciorii
ei într-o zi sã meargã la plug, sã are un loc într-o poianã, bunãoarã. Pleacã
deci feciorii într-o dimineaþã la plug, dar nu-ºi iau merinde, cãci nu se
copsese încã pâinea, ºi îi spun mamei lor sã le trimitã la amiazã acolo.

– Bine, dragii mamei, zise vãduva, dar cine sã vã aducã vouã de
amiazã, cã eu nu pot merge, vedeþi voi bine cã sunt beteagã, iar sora
voastrã nu ºtie unde-i locul nostru în poianã. Ea n-a fost niciodatã acolo
ºi, nu de alta, dar mã tem cã s-ar prãpãdi prin pãdurea cea neumblatã ori
a nimeri chiar la curþile zmeului, apoi atât ne-ar mai lipsi!

– Nu te teme, mamã, zic feciorii,
nu te teme, vom trage noi o brazdã cu
plugul de cum ieºim din sat ºi pânã la
loc, de nu poate greºi, numai tot pe
brazdã sã vinã.

Se duserã deci feciorii ºi se
apucarã de lucru ºi ararã pânã la
amiazã, dar nici pomenealã sã le vinã
sora cu ceva de gustare. Lãsarã boii la
pãºune ºi, dupã ce se sãturarã boii, iar
îi înjugarã, ºi ararã pânã spre searã.
Atunci nu mai puteau feciorii de foame.

Se hotãrârã deci sã meargã acasã. Nu ºtiau ei ce s-a putut întâmpla:
rãtãcitu-s-a sora lor prin pãdure? Ori ce poate sã fie de-i lãsã o zi de
primãvarã fãrã mâncare?

Cum ajung în curte, întreabã pe muma lor:
– Ei bine, mumã, da’ cum de n-ai trimis pe sora noastrã cu gustarea,

de ne laºi sã venim în sat dupã merinde?

 Citeºte textul cu atenþie! Dacã nu termini lectura sau nu rãspunzi la toate întrebãrile, nu te descuraja.
Acesta este un text destul de dificil. Te felicitãm chiar ºi dacã parcurgi textul numai parþial. Succes!

 Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21
la 30 câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 50 din nou câte 4 puncte. Se acordã 40 de puncte din oficiu.

 Se vor lua în calcul numai primele 40 de întrebãri la care ai indicat un rãspuns valabil.
Dacã te-ai rãzgândit în privinþa unui rãspuns bifat deja, le poþi bifa pe celelalte trei pe care le
consideri rãspunsuri greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul rãspunsului considerat bun.
Dacã eºti un cititor experimentat, poþi trece peste întrebãrile 1-10 (ai la dispoziþie 50 de întrebãri
dintre care se puncteazã numai 40); nu neglija, însã, textul de pe primele pagini.

 Pentru a vizualiza, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale completeazã parola pe foaia de
rãspuns. Dupã ce vor fi afiºate rezultatele concursului, vei gãsi pe www.cangurul.ro analiza
rãspunsurilor tale.

1. Femeia vãduvã are ....... .
A) douã fete ºi un fecior
B) doi feciori ºi o fatã
C) trei feciori
D) trei fete
E) doi feciori ºi douã fete

2. Când urma sã le ducã fata
merinde fraþilor ei?
A) la apusul soarelui
B) la prânz
C) noaptea
D) a doua zi
E) dis-de-dimineaþã

3. Ce înseamnã
cuvântul beteagã?
A) bãtrânã
B) leneºã
C) infirmã
D) oarbã
E) bãnuitoare

4. Care este elementul fantastic
menþionat pe aceastã paginã?
A) rãtãcirea fetei
B) muncile câmpului
C) brãzdarea câmpului cu plugul
D) existenþa zmeului
E) existenþa lupilor
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Auzind biata lor mamã vorbele acestea, cãzu ca lovitã de trãsnet.
Cãci ea trimisese pe fatã cu gustarea, deci ºtia cã altã pricinã nu poate
sã fie decât cã s-a rãtãcit prin acea pãdure, cine ºtie unde? Dupã ce-ºi
mai veni în fire, le spuse copiilor tot plângând:

– Spusu-v-am sã nu mergeþi la plug, dacã n-am avut ce vã pune
merinde? N-am zis cã s-a pierde biata copilã prin pãdure? Iatã cã s-au
împlinit vorbele mele; mai bine nu s-ar mai fi împlinit! Vai de mine ºi
de mine, copila mea, sufletul meu, nãdejdea mea! A dat zmeul de ea,
ori au mâncat-o lupii?!

Auzind feciorii plânsul ºi vãietarea mamei lor, se puserã pe gânduri
ce-ar fi de fãcut. Se sfãtuiesc, se gândesc, dau în dreapta, întreabã-n
stânga... sora nu-i, ºi pace! Deci zice feciorul cel mai mare:

– Mamã, nu mai plânge, bun e Dumnezeu ºi eu gândesc
cã trebuie s-o gãsesc pe sorã-mea; plec mâine dimineaþã,
plec, mamã, ba nici nu stau pânã dimineaþã. Cum iese luna
plec, ºi fãrã ea nu mã mai întorc. Mã tot duc pânã dau de ea,
ori vie, ori moartã, ºi þi-o aduc acasã, ori cã-mi pun capu’.

Auzind biata mamã vorbele acestea hotãrâte, se
mâhni ºi mai tare, presimþea ea cumva cã într-un ceas
rãu pleacã feciorul de acasã. Încercã sã-l înduplece sã
rãmânã acasã, începu sã plângã, cã doar l-ar putea opri,
dar toate furã în zadar. Feciorul ºi-a jurat sã nu se opreascã
pânã nu va da de sorã-sa. Plecã deci la drum, iar mumã-sa
rãmase plângând numai cu copilul cel mic acasã. ªi
plângea ºi se vãieta cât o þinea gura. ªi cum sã nu plângã
biata femeie; nu mai departe de ieri dimineaþã, avea trei copii, acum nu
mai are decât unul; fata e pierdutã, iar feciorul cel mare a plecat pe o
cale de unde nu-i chip sã se mai întoarcã! Nu-i trebuia bietei femei
mâncare, nu bãuturã, nu hodinã, nici lucru, ci tot ieºea pânã afarã în
poartã, plângând ºi frângându-ºi mâinile, ºi iar intra în casa rãmasã
pustie, unde sta sã moarã de urât fãrã copiii ei, cã afarã n-aflã pe nimeni
care sã o mângâie. Cât era ziulica de mare tot plângea; de era în casã,
era tot cu ochii la fereastrã, doarã îºi zãreºte fata ori feciorul cel mai
mare; dacã ieºea afarã, în curte, în drum, întreba pe toþi cãlãtorii: „Nu
mi-aþi vãzut fata? Nici feciorul?” Dar nimeni nu ºtia sã-i spunã ceva despre
ei de la plecarea lor. În sat se duse faima cã zmeul a furat pe fata vãduvei,
cã feciorul cel mai mare s-a dus s-o caute ºi nu s-a mai întors.

Aºa ºi era. Feciorul cel mai mare se duse sã-ºi afle pe sora-sã. El s-a
tot dus pânã în pãdure; acolo a dat de-o brazdã proaspãtã ºi s-a dus tot pe
ea, pânã a nimerit la niºte curþi, la curþile zmeului. ªi erau întãrite curþile
zmeului, ca la zmei, tot cu stânci de bolovani, dar el nu se sperie deloc, ci
sui treptele celea de piatrã gândindu-se: „Ce-o vrea Dumnezeu, aceea a fi
cu mine, dar eu intru; de nimeresc la sorã-mea, bine, de nu, chiar la zmeu
sã fie, tot c-o moarte-s dator, dar necãutate nu las aceste curþi.”

Aºa ºi fãcu. Intrã ºi aflã pe sorã-sa gãtitã, Doamne!, ca o boieroaicã, ºi
fãcând de mâncare în vreme ce doinea de-þi înmuia inima, de fier sã-þi fi fost:

                  N-ar fi ea, pe lume, doina
                  Îmi spunea odatã buna,
                  Pace-n suflet n-ai gãsi
                  Când soarta þi-a hãrãzi
                  De robie sã ai parte,

  De ai tãi sã fii departe...
– Bunã ziua, sorã!
– Sã-þi deie Dumnezeu bine, frate, dar tu cum ai ajuns aici?
– Eu? Cum mã vezi; dar tu cum ai ajuns?

6. În structura „în sat se duse
faima”, cuvântul faimã are sensul de:
A) explicaþie
B) cântec
C) zvon
D) renume
E) scrisoare

7. Care este cauza tristeþii bãtrânei?
A) Este bolnavã.
B) ªi-a pierdut cei trei copii.
C) A rãmas singurã.
D) ªi-a pierdut un copil.
E) Nu mai ºtie nimic de fata ei ºi de
bãiatul cel mare.

8. De ce poate înmuia inima
cântecul fetei?
A) Pentru cã se poate dansa pe acest
cântec.
B) Pentru cã transmite dorul de cei
dragi.
C) Pentru cã este un blestem.
D) Pentru cã este un cântec de nuntã.
E) Pentru cã transmite optimism ºi
veselie.

5. Identificã expresia care ilustreazã
durerea vãduvei la aflarea veºtii cã
fata s-a rãtãcit pe drumul spre câmp:
A) „mã tem cã s-ar prãpãdi prin pãdure”
B) „atâta ne-ar mai lipsi”
C) „iatã cã s-au împlinit vorbele mele”
D) „mã tot duc pânã dau de ea”
E) „cãzu ca lovitã de trãsnet”
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– Oh! Frate dragã, bine zicea mama sã nu mergeþi voi la plug fãrã
merinde, cã iatã m-a trimis la voi cu mâncare ºi eu am venit tot pe brazdã,
gândind cã dau de voi, când colo nimerii unde mã vezi. Acum ce va fi cu
tine, cã îndatã vine zmeul ºi poate sã te omoare, de nu ne-ar omorî încã
pe amândoi!? Mai bine rãmâneai acasã, cã de scãpat tot nu mã poþi scãpa,
iar de te omoarã zmeul, biata mamã o sã se prãpãdeascã de supãrare.

Atunci numai vãzurã cã se deschid uºile ºi un buzdugan intrã în
casã, se învârte de trei ori deasupra mesei ºi se agaþã într-un cui pe perete.

– Ce e asta, sorã? întrebã fratele.
– O, frate, acesta e semnul zmeului. Când vine buzduganul, e semn

sã pun mâncarea pe masã, cã îndatã-i aici. Dar oare unde sã te ascund
dinaintea zmeului? Ia hai ºi te bagã colea, sub covatã1 .

De-abia avu biata sorã atâta timp cât sã punã covata pe frate-sãu,
ºi zmeul fu aici:

– Tu, mândruþo, parcã-mi miroase a om! Cine-i aici?
Biata fatã dãdu sã mintã cã mâncãrurile miros, ba una, ba alta, dar

zmeul – tot zmeu – nu crezu nimic, ci o fãcu sã spunã cine a venit ºi cã
e sub covatã.

– Aºa! zise zmeul. Atunci de ce se teme de mine? Hai, cumnate,
afarã, sã te omenesc, dacã veniºi la casa mea!

ªi scoase pe fecior de sub covatã ºi-l puse la masã ºi porunci fetei:
– Mie sã-mi pui nouã coaste de porc, lui frate-tãu douã, mie nouã

cupe de vin, ºi lui frate-tãu, douã. ªi, mãi cumnate, la noi e datinã cã
cine terminã mai iute de mâncat sã arunce ciolanele în capul cui întârzie.
Acum hai la mâncare!

ªi se pun pe mâncare: pânã mâncã feciorul oleacã de carne de pe coastã,
zmeul mâncã toatã porþia ºi prinse a arunca ciolanele în capul feciorului.
Vãzând zmeul cã feciorul nu se apãrã, cã se teme ºi tremurã, îi zise:

– Hai cumnate, afarã, sã vãd mai bine ce cumnat am, dar sã-mi spui
pe unde vrei sã mergi, pe horn, ca mâþele, ori pe uºã, precum câinii?

– Eu mã duc pe uºã ca oamenii, zise feciorul.
ªi ieºi pe uºã, dar zmeul ieºise pe horn, ca mâþele ºi se repezi

asupra lui ºi-i tãie capul.
Vãzând biata vãduvã cã trece o zi, trec douã ºi trei, ºi nu-i mai

nimereºte nici fata, nici feciorul în curte, era sã se arunce în fântânã de
supãrare, dar iarã-ºi întãreºte firea ºi zice: „Doamne, fie voia Ta!”

Dar feciorul cel mai mic îºi pierduse rãbdarea, nu mai putea de jalea
mamei ºi de dorul fratelui ºi al surorii lui. Deci, într-o dimineaþã zice:

– Mamã, ce a rânduit Dumnezeu, aceea sã fie cu mine. Darã eu
n-am pace pânã nu dau de sorã-mea ºi de frate-meu. De aceea, nu te
supãra, cã eu trebuie sã merg pânã când voi da de ei.

Atunci, biata mamã iar începu a plânge ºi a boci:
– Nu te duce, cui mã laºi? ªtiu cã nici tu nu te vei întoarce, fie-þi milã

de bãtrâneþile mele ºi stai baremi tu aici, dacã de ei n-am avut parte.
Dar feciorul era chinuit de dorul fratelui ºi al surorii lui ºi trebui sã

plece. ªi se duse ºi nimeri nici mai bine, nici mai rãu de cum o nimerise
frate-sãu cel mai mare.

Acum biata vãduvã nu mai avea niciun copil, nicio bucurie, nicio
mângâiere, niciun ajutor; rãmãsese singurã cuc. Multã vreme o fi tot
plâns, biata de ea, multe nopþi le-o fi petrecut fãrã somn ºi zile fãrã mâncare,
dar în urma urmelor îi întãri Dumnezeu inima ºi începu a-ºi veni în fire.

„Sã mã prãpãdesc e pãcat de moarte, trebuie sã trãiesc ºi necãjitã,
cum am trãit fãrã de griji pânã aveam bãrbat ºi copii” îºi zise vãduva ºi
prinse a mai lucra câte ceva ºi a mânca, sã nu moarã de foame cât o mai
avea zile de la Dumnezeu.

1 covatã – albie, copaie

10. Unde ºi-a ascuns fata fratele?
A) sub pat         B) sub cuverturã
C) sub masã      D) în dosul stânii
E) sub copaie

9. Cum îºi anunþã zmeul sosirea?
A) aruncând buzduganul
B) asmuþind câinii
C) ciocãnind la fereastrã
D) fluierând
E) trântind portiþa

11. Câte coaste de miel mãnâncã,
împreunã, zmeul ºi cumnatul sãu?
A) douã      B) nouã     C) zece
D) unsprezece     E) niciuna

12. De ce pleacã al doilea bãiat de
acasã?
A) Este chinuit de dorul fratelui ºi al
surorii.
B) Doreºte sã se îmbogãþeascã.
C) Îl trimite mama sã-ºi caute fraþii.
D) Cautã aventura.
E) Doreºte sã-ºi demonstreze curajul.

13. Rãmânând singurã cuc, sãrmana
femeie ........... .
A) ºi-a luat lumea în cap
B) s-a recãsãtorit
C) ºi-a rãzbunat copiii pierduþi
D) s-a resemnat
E) s-a cãlugãrit

14. Ce înþeles are formularea „ppppprrrrriiiiinnnnnssssseeeee
a ma ma ma ma maaaaai li li li li luuuuucccccrrrrra ca ca ca ca câââââttttte ce ce ce ce ceeeeevvvvvaaaaa”?
A) A încetat sã lucreze.
B) A continuat sã lucreze.
C) A început sã lucreze.
D) A învãþat sã lucreze.
E) A refuzat sã lucreze.
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Într-o dimineaþã, cum mãtura prin casã zicând rugãciunile, iatã cã
vãzu un bob de piper pe jos. Se aplecã sã-l ridice ºi-l puse pe masã. Dar
bobul se rostogoli de pe masã ºi cãzu iarã jos. Ea, ca femeie strângãtoare,
nu lãsa sã se prãpãdeascã niciun bob de piper, deci se aplecã ºi,
ridicându-l, îl bãgã în sân. Boaba de piper nu stãtu în sân: nu se ºtie
cum, boaba ieºi din sân ºi cãzu chiar înaintea ei. Ea iarã se aplecã ºi-l
ridicã de jos ºi-l bãgã în gurã, ºi, zicând rugãciunile, îl scãpã pe grumaz
la vale. Din acel moment, vãduva rãmase grea ºi, dupã nouã luni, fãcu
un drag de fecior de nu te mai sãturai sã-l priveºti.

Ea chemã pe preotul satului, îl botezã ºi-i puse numele
Pipãruº-Petru, cãci dintr-o boabã de piper era zãmislit. ªi
creºtea copilul, de parcã avea udãturã la rãdãcinã. Când
era de o lunã, era ca alþii de un an, când era de douã luni,
era ca alþii de doi ani, când era de trei luni, era ca alþii de
trei ani, ºi tot aºa; ºi începu a umbla pe uliþã ºi-a vorbi
toate cele. El tot auzea pe oameni vorbind: ce mai fecior,
pãcat cã nu-i trãiesc fraþii, cã ei trei ar bate un sat întreg
când s-ar mânia bine. Aºa azi, aºa mâine, aºa ziceau
oamenii în toate zilele. Când era Pipãruº-Petru de doi
ani, era cel mai frumos ºi mai voinic fecior din tot satul.

Într-o zi, el întrebã pe mumã-sa:
– Mamã, mai avut-am eu fraþi?
– Da, ai avut doi fraþi ºi-o sorã; pe sorã-ta a furat-o zmeul, iar fraþii

s-au dus s-o caute ºi de atunci nu i-am mai vãzut.
Atunci Pipãruº-Petru îi zise mamei sale:
– Mamã, scoalã-te ºi fã-mi o azimã2  de grâu curat, frãmântatã cu

lapte, cã eu am semne cã trebuie sã dau de ei ºi sã-i aduc.
Auzind vorbele acestea, biata mamã iarã începu a plânge ºi a se

vãita: „Dar cum te lasã inima sã mã laºi acum, la bãtrâneþe, slabã,
beteagã, singurã? N-am fost ºi nu sunt destul de mâhnitã dupã cei trei,
acum te mai prãpãdeºti ºi tu printre strãini, nu de alta, dar va da zmeul
de tine, de nici de nume nu-þi voi mai auzi. Rãmâi, dragul mamei, aici,
nu te mai duce nicãieri: fie ce va rândui Dumnezeu de noi, numai nu
merge; rãmâi ºi te însoarã, mãcar de tine sã am parte.”

Ei, dar Pipãruº-Petru era voinic, lui îi trebuiau vitejii, deci nu scãpã
mumã-sã de gura lui pânã ce nu-i fãcu o azimã de fãinã de grâu curat.
Dupã ce i-a copt-o bine, Pipãruº ºi-o puse în traistã ºi zise:

– Rãmâi sãnãtoasã, mamã, nu te supãra, cã nici trei zile nu vor
trece ºi eu o sã fiu înapoi, ori cu veste bunã, ori rea, dar mai degrabã
cred cã voi veni cu vestea bunã.

ªi se luã Pipãruº-Petru la drum ºi merse pânã ajunse în pãdure, ºi
acolo nimeri o brazdã mai astupatã. „Hai sã merg pe ea”, îºi zise Pipãruº,
ºi se duse tot pe ea pânã ajunse la curþile zmeului. ªi acolo intrã înãuntru.
O fatã frumoasã, Doamne!, ºi îmbrãcatã ca o împãrãteasã, era singurã
ºi fãcea de mâncare.

– Bunã ziua, sorã!
– Sã trãieºti feciorule, dar de ce-mi zici sorã?
– Îþi zic sorã fiindcã-þi sunt frate, de nu crezi, ia hai de mãnâncã

din azima asta.
ªi scoase Pipãruº-Petru azima din traistã ºi-i dete fetei sã mãnânce.

Dar cum mânca ea, o datã zise:
– Asta e azimã fãcutã de mama mea. Acum cred cã-mi eºti frate,

dar nu pricep cum! Cã tu eºti fecior holtei3 , iar eu, când am ajuns în robia

15. Copilul a primit numele
Pipãruº-Petru, pentru cã ....... .
A) avea ochii negri ca piperul
B) s-a nãscut de Sfântul-Petru
C) s-a nãscut miraculos dintr-o boabã
de piper
D) era iute la mânie
E) îi plãceau condimentele

17. Care este motivul pentru care
Pipãruº pleacã în cãutarea surorii ºi a
fraþilor sãi?
A) Vrea sã-ºi aducã înapoi sora ºi fraþii.
B) Doreºte sã se îmbogãþeascã.
C) Îl trimite mama sã-ºi caute fraþii.
D) Este dornic de cunoaºtere ºi îmbo-
gãþire.
E) Vrea sã plece în lume cu aceºtia.

2 azimã – pâine de aluat nedospit
3 holtei – bãrbat necãsãtorit, burlac, celibatar, fecior bun de însurãtoare

18. Ce o sfãtuieºte Pipãruº-Petru
pe mama sa la plecare?
A) Sã fie încrezãtoare.
B) Sã fie precautã.
C) Sã fie milostivã.
D) Sã gãteascã bucate alese.
E) Sã meargã zilnic la bisericã.

19. Cum îi demonstreazã Pipãruº-
Petru fetei cã sunt fraþi?
A) Îi aratã un act.
B) Îi spune un secret de familie.
C) Aduce un martor.
D) Îi preparã o azimã.
E) Îi dã sã guste pâine nedospitã.

16. Cât crescuse Pipãruº-Petru la
1 an de la naºtere?
A) cât un copil de 1 an
B) cât un copil de 6 ani
C) cât un copil de 15 ani
D) cât un copil de 18 ani
E) cât un copil de 12 ani
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zmeului, numai doi fraþi am avut, pe care zmeul i-a ºi omorât, iar nu
sunt mai mult de cinci ani de când sunt eu aici. Deci nu pricep, dacã-mi
eºti frate, când te-ai putut naºte? Tu pari sã ai cel puþin 20 de ani!

– Nu am atâþia, sorã, ci doar 2 ani ºi ceva, dar aºa mi-e felul. Sã-mi
spui acum, sorã, ce semne face zmeul când vine?

– Vai, frate, bine ar fi sã mergi de aci pânã nu vine semnul lui, cãci
dupã semn soseºte ºi el îndatã. Cã are un buzdugan, frate, un buzdugan
de fier, mare cât o bute de 50 de ferii4, ºi-l aruncã departe, cale de douã
ceasuri ºi drept în uºã nimereºte cu el. Dar du-te frate, nu sta, cã acum
e vremea sã vinã ºi, de te aflã aici, te
omoarã ºi pe tine ca ºi pe ãilalþi doi.

– Lasã-l sã vie, sorã, sã vãd ºi
eu cum sunt zmeii, cã ºi aºa pânã
acum n-am vãzut niciunul.

Atunci auzirã buzduganul
trosnind în uºã; uºa se deschise ºi
buzduganul dãdu sã se punã în cui.
Dar Pipãruº-Petru nu-i dãdu rãgaz,
îl luã de toartã ºi zvârr! înapoi cu el
de unde a venit. ªi cu aºa putere a
aruncat el, de chiar pe lângã zmeu a
trecut ºi s-a tot dus cale de trei zile ºi
s-a înfipt într-un munte de piatrã.
Nouã zile a trebuit sã scobeascã
zmeul pe lângã buzdugan pânã l-a
putut scoate din munte, ºi-a venit
apoi cu el pe umãr necãjit. Când ajunse acasã, zise din curte încã:

– Cine-ºi bate joc de buzduganul meu, Florea-Înflorit ori Pipãruº-
Petru, viteazul de cumnatu-meu?

– Eu sunt, cumnate, Pipãruº-Petru, dar de unde mã cunoºti?
– Eu? Nu mã mai întreba, cã doar o sãptãmânã întreagã m-au tot

scuturat frigurile când te-a nãscut mumã-ta. Dar bine c-ai venit la casa
mea, hai sã trãim puþin ºi bine. Adu, drãguþã, mâncarea pe masã, mie
nouã coaste fripte de porc ºi fratelui tãu douã, mie nouã cupe cu vin ºi
lui douã, sã ne punem la ospãþ...

– Adicã... sã fie vorba întoarsã, zmeule, zise Pipãruº. Adã-mi, sorã,
mie nouã coaste de porc ºi nouã cupe de vin, iar zmeului adu-i douã
coaste ºi douã cupe de vin; dar sã ai grijã, zmeule, care cum terminãm
de mâncat carnea de pe os, osul îl aruncãm în capul celui ce n-a terminat
încã, cã parcã pe aici aºa e obiceiul.

– Cam aºa a fost, zise zmeul, dar, de vrei, putem strica obiceiul.
– Ba nu vreau sã stric obiceiurile þãrii, las’ cum a mai fost ºi hai la

masã.
Se puserã la masã, ºi cum apucã Pipãruº o coastã în mânã, o bãgã

în gurã ºi smulse carnea de pe ea, iar cu oasele – pleosc! la zmeu în
frunte. Zmeul se cam necãji, dar ce sã facã? Trebuia sã rabde, cã ºi-a
dat de om. ªi Pipãruº luã altã coastã, apoi alta, ºi alta, pânã mâncã
carnea de pe toate nouã coastele, iar oasele le dãdu de capul zmeului,
de toate se zdrobeau.

20. De ce nu ºi-a recãpãtat imediat
zmeul buzduganul?
A) Pentru cã era „mare cât o bute de
50 de ferii”.
B) Pentru cã nu mai ºtia unde se aflã.
C) Pentru cã s-a rãtãcit pe drum.
D) Pentru cã îl ascunsese fata.
E) Pentru cã rãmãsese înfipt într-un
munte de piatrã.

21. Afirmaþia zmeului „M-au tot
scuturat frigurile când te-a nãscut
mumã-ta” sugereazã cã:
A) Zmeul a fost emoþionat la naºterea lui
Pipãruº.
B) Zmeul a primit un semn bun.
C) Pipãruº s-a nãscut iarna, când era
foarte frig.
D) Pipãruº-Petru este o ameninþare
pentru el.
E) Zmeul s-a bucurat de naºterea lui
Pipãruº-Petru.

22. Invitaþia „la ospãþ” adresatã lui
Pipãruº de cãtre zmeu reprezintã:
A) o dovadã de afecþiune
B) o viclenie
C) o provocare la discuþii
D) o dorinþã de împãcare
E) un semn de zgârcenie

23. Expresia „ºi-a dat de om” are
urmãtoarea semnificaþie:
A) A dat norocul peste el.
B) ªi-a gãsit naºul.
C) A dat de fundul sacului.
D) A dat de mâncare.
E) A dat în bobi.

4 ferie –  mãsurã de aproximativ 15 litri
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Când terminã Pipãruº coasta cea din urmã ºi
de bãut cea din urmã cupã de vin, atunci terminã
ºi zmeul de mâncat cea dintâi coastã ºi dãdu sã
arunce cu oasele în capul lui Pipãruº. Dar acesta
nu-i dãdu rãgaz, se repezi la zmeu ºi pleosc! cu o
palmã peste obrazul cel gras al zmeului, de-i mutã
o falcã din loc, apoi se încãierarã la luptã, la
trânteli, de gândeai cã nu alta, ci se omoarã unul
pe-altul. De la o vreme, zmeul nu mai putea de
ostenealã, cã ostenit era ºi de cale, ºi nu putuse
nici sã se sature baremi cumsecade, omeneºte, cã
Pipãruº nu-i dãduse rãgaz.

Deci, ostenit cum era, zise bietul zmeu:
– Lasã-mã în pace, cã-þi înviu pe cei doi fraþi.
– Hai de mi-i învie, zise Pipãruº.
ªi merse zmeul ºi-i dezgropã, ºi le puse inimile la loc, ºi-i stropi cu

apã vie ºi se scularã mai frumoºi de cum au fost.
„Vai, cã greu dormii!” zise unul. „Dar aºa ºi eu!” zise celãlalt.
– Dormit, dormit! zise zmeul, cã de nu venea fratele vostru ãst mic

sã vã trezeascã, mai dormeaþi voi un somn lung!
– Dar nu sta de sfaturi, zise Pipãruº, hai sã ne luptãm, cã de aici eu

nu merg pânã ce nu rãmâne unul mort – ori eu, ori tu, cã aºa e firea mea.
ªi se puserã a se bate în sãbii ºi se tãiarã, de curgea sângele la vale.

Atunci se repezi Pipãruº o datã ºi bine, voiniceºte, ºi-i tãie capul zmeului.
Apoi zise cãtre fraþi:
– Fraþilor, hai sã ne ospãtãm oleacã ºi apoi sã mergem cãtre casã,

cã mama ºtiu cã nu mai poate de dorul nostru, o fi gândind cã ne-am
prãpãdit cu toþii, de nu mai nimerim niciunul casa.

ªi se ospãtarã feciorii mei, sorã-sa le fãcu de mâncare ºi ei aduserã
vin de cel bun, ºi bãurã ºi se desfãtarã, pânã ce începu a prinde beþia pe
Pipãruº. Atunci se gãtarã de drum, încãrcarã carele de bunãtãþi ºi plecarã.

Mergând ei aºa cãtre casã, dau de o fântânã în cale, iarã boii trãgeau
cãtre ea, semn cã le era sete.

– Adãpaþi boii, zise Pipãruº cãtre fraþi, cã eu mã dau oleacã lângã
stejarul acesta umbros sã mã odihnesc, cã aºa-s de obosit!

ªi cu vorbele acestea se apropie de un stejar mare ºi se rezemã de
el, aºa, stând în picioare, ºi cum se rezemã, cum adormi ca mort.

Dupã ce fraþii lui adãparã boii ºi-i înjugarã din nou ca sã purceadã
mai departe, merse sorã-sa la Pipãruº sã-l trezeascã, dar îi fu cu neputinþã
de a-l mai trezi. Atunci zise fratele cel mare:

– Mãi, dragii mei, oare facem noi bine cã ducem pe strãinul acesta cu
noi? Bine, cã el zise cã ne este frate, dar se poate una ca aceea? ªtiþi voi bine
cã numai noi trei am fost la pãrinþi; mai întâi te-ai pierdut tu sorã, de acasã,
apoi eu, ºi în urmã tu, frate, dar atunci mama nu mai avea alþi copii. De l-ar fi
avut dupã înstrãinarea noastrã, ar fi iatã aºa, un bãietan, dar el e la fel de mare
ca ºi noi, ºi de tare... Oh, îi mai tare chiar decât Ucigã-l toaca! Poate cã-i
vreun strigoi, ori doarã chiar zmeu, cã vãzurãþi cum omorî pe zmeu, ca pe un
pui de gãinã?! Eu gândesc cã n-ar fi bine sã mai mergem cu dânsul pe cale.

– Sã nu mai mergem, zise celãlalt frate, sã-l lãsãm dormind, iar noi
sã ne pãzim drumul.

– Aºa e, zise cel mai mare din fraþi, dar dacã se trezeºte tot ne
ajunge din urmã; nu vedeþi ce urme adânci lasã carele astea cu povarã?
Tot pe ele vine pânã ce ne ajunge ºi ne face pe noi bucãþi zmeul acesta,
iar cu sora noastrã fuge cine ºtie unde, de nu mai aude mama nici de
ea, nici de noi. Darã, de vreþi voi, eu ºtiu ce-ar fi de fãcut: haideþi sã

27. Fraþii nu doresc sã continue
drumul cu Pipãruº-Petru, pentru cã
........ .
A) le este fricã de el
B) acesta bãuse prea mult
C) îl considerã leneº
D) acesta este ordonat
E) nu au loc în car

26. Zmeul a promis sã îi învie pe
fraþii lui Pipãruº-Petru, pentru cã ....... .
A) era bolnav
B) adormise la masã
C) nu ºtia sã se dueleze
D) nu mâncase deloc
E) obosise foarte tare

25. Care este succesiunea corectã
a acþiunilor din timpul ospãþului?
1. Pipãruº-Petru terminã de mâncat
toate coastele ºi bea ultima cupã de vin.
2. Cei doi se încaierã.
3. Pipãruº-Petru mãnâncã o coastã ºi
aruncã osul în capul zmeului.
4. Zmeul primeºte o palmã de la
Pipãruº-Petru.
A) 3, 1, 2, 4
B) 2, 1, 4, 3
C) 3, 1, 4, 2
D) 1, 3, 2, 4
E) 1, 4, 2, 3

24. Câte coaste de porc a mâncat
zmeul, în total, la ospeþele cu
cumnaþii sãi?
A) 9
B) 11
C) 18
D) 19
E) 27
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luãm lanþurile, atunci ºtiu cã nu mai vine sã se laude cã el a scãpat pe
sora noastrã de la curþile zmeului, iar pe noi chiar din morþi ne-a înviat.

– Sã-l legãm, zise feciorul mijlociu, sã-l legãm, cã în carele astea
avem destulã bogãþie, nu mai avem nevoie de el.

ªi-l legarã de stejar cu lanþurile, îl legarã straºnic, de-i auzeai oasele
pârâindu-i, ºi el tot nu se trezi, dormea ca mort de ostenit ºi beat ce era.

Sorã-sa, bucuroasã l-ar fi deºteptat, dar nu putea; apoi, sã facã
împotrivire celor doi fraþi, încã nu putea. Deci se uita lãcrimând cum îl
leagã pe binefãcãtorul ei ºi-ºi zicea: „Doamne, scapã-l!”

Dupã ce-l legarã de stejar, îºi fãcurã cruce, ziserã un „Doamne ajutã!”
ºi începurã a plesni boii, mânându-i: „Cea Surilã! Ho, Bourean, ho!”

Sorã-sa se gândea singurã mergând îndãrãtul carelor: „Cum mai
cuteazã fãþarnicii aceºtia a-ºi face cruce ºi a zice Doamne-ajutã, dupã
ce numai acum sãvârºirã o faptã din cele mai miºele?” Dar iarã îºi zice:
„Bag seamã cã ºi hoþul când merge la furat zice Doamne-ajutã, necum
ãºtia, care cred cã un lucru bun au sãvârºit!”

ªi ajunserã acasã. Mama lor îi cunoscu ºi vãrsã lacrimi de bucurie,
dar îi întrebã:

– Pipãruº-Petru n-a dat de voi? Frãþiorul vostru cel mai tânãr?
– Nu, mamã, rãspund feciorii, n-am vãzut niciun fel de Pipãruº.

Iat-o pe sora noastrã pe care a prins-o zmeul sã o ia de nevastã ºi de
atunci pânã acum ne tot luptarãm amândoi cu el pentru sora noastrã,
dar niciun fel de Pipãruº n-a venit sã ne ajute. De-abia am putut omorî
zmeul ca sã-þi aducem fata. Acum bucurã-te împreunã cu noi, cã iatã ce
comori am adus de la zmeu; uitã pe Pipãruº, cã de-ar fi vreun viteaz ca
noi, trebuie sã vinã, cât de târziu.

ªi se puserã, frate, pe ospãþ, aduserã carne ºi vin, ºi lãutari, ºi
adunarã tot satul sã se bucure ºi sã se mire de vitejia lor, cã au omorât
pe zmeu ºi i-au luat comorile celea scumpe.

Într-un târziu se trezi ºi Pipãruº-Petru ºi dãdu sã se scoale, dar se
simþi legat de stejar cu lanþuri peste piept ºi peste mijloc, peste grumaz
ºi peste picioare.

– M…hm! Dragii mei fraþi, zise el, dar bine mai ºtiþi voi sã rãsplãtiþi
bunãtatea ce v-o fãcui! Bine-a zis cine a zis: fã bine ºi aºteaptã rãu! Dar
lãsaþi, cã v-o fac eu, de nici dracu’ nu v-o mai desface!

ªi numai o datã se umflã ºi lanþurile cad rupte, zalã de zalã, de
gândeai c-ar fi fost împletite numai din fire de iarbã. „Acu’ sã mai dorm
un pic pe pajiºte, îºi zise Pipãruº, cã am eu vreme sã ajung acasã; cu cât
aº merge mai iute, cu atât ar fi bucuria fraþilor mai scurtã.”

Se puse deci sã se odihneascã, dar nu mai vru somnul sã se apropie
de el, cã nu-i putea ieºi din cap purtarea fraþilor sãi. Începu a se gândi la
toate cele petrecute de când a plecat de acasã. „Mãi, îºi zice, adicã
zmeul nu ºtia, de bunã seamã, cine i-a zvârlit buzduganul îndãrãt: eu
ori Florea-Înflorit. Trebuie cã viteaz om îi Florea acela; cât aº vrea sã-l
cunosc! Dar l-oi cunoaºte acuºi. Acum sã merg sã vãd ce face biata
mama, apoi sã caut pe Florea-Înflorit, sã mã prind cu el frate de cruce.”

S-a luat darã sã plece, dar uitându-se la stejarul cel mare de care-l
legaserã fraþii, îºi zice: „Biata mamã, nici lemne de foc n-o fi având, cã
harnicii de fraþi nici lemne nu i-or fi dus; hai sã-i duc eu un copac tânãr”.

ªi merse la stejarul de care fusese legat, îl smulse din pãmânt ca pe
un morcov, îl luã pe umãr, cum iei o greblã, bunãoarã, ºi hai cu el spre
sat. Când tocmai era ospãþul în toi, când jucau ºi beau pe întrecute în
curtea casei pãrinteºti, cã înãuntru nu mai încãpeau, atunci nimeri ºi
Pipãruº-Petru cu stejarul pe umãr.

28. Cei doi fraþi mai mari pleacã spre
casã fãrã Pipãruº-Petru, dupã ce ....... .
A) îl lasã pe acesta la curþile zmeului
B) îl leagã cu sfoarã de o fântânã
C) îl lasã sã doarmã liniºtit pe iarbã,
la umbra copacului
D) îl leagã cu lanþuri de un copac
E) îl închid în pivniþa palatului

29. Ce o supãrã cel mai mult pe
fatã în comportamentul fraþilor ei?
A) zgârcenia
B) indiferenþa
C) fãþãrnicia
D) onestitatea
E) violenþa

31. Pipãruº ia cu el stejarul
gândindu-se cã ......... .
A) se va lãuda cu puterile lui supra-
naturale
B) îºi va face din el buzdugan
C) îl va putea folosi mama lui pentru
a face focul
D) îl va planta în faþa casei
E) îl va duce în dar lui Florea-Înflorit

32. Ce anume l-a determinat pe
Pipãruº-Petru sã doreascã sã-l cunoascã
pe Florea-Înflorit?
A) invidia
B) renumele de viteaz al acestuia
C) dorinþa de rãzbunare
D) sentimentul de neputinþã
E) hotãrârea de a-l omorî

30. În care dintre urmãtoarele
basme eroul / eroina nu a venit pe lume
în urma unei naºteri miraculoase?
A) Neghiniþã
B) Degeþica
C) Pipãruº-Petru
D) Povestea lui Harap-Alb
E) Fãt-Frumos din lacrimã
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Tot satul îl cunoscu, cã doarã numai de câteva zile plecase de
acasã, dar fraþii lui nu ºtiau ce sã facã, unde sã se ascundã, vãzându-l
cum vine cãtre ei, ºi se gândirã cã acum are sã-i omoare.

– Bun ospãþul la dumneavoastrã, zice Pipãruº, intrând cu stejarul
cel mare pe umãr.

– Bunã sã-þi fie inima, ziserã sãtenii, pe când fraþii lui o luarã la sãnãtoasa.
– Oho! strigã Pipãruº, încotro, cinstiþilor? Ia staþi oleacã de vorbã

cu mine, cã avem o þâr’ de rãfuialã! Frumos fu sã mã lãsaþi dormind în
pãdure, ºi încã legat cu lanþuri ca pe-un hoþ? Asta-i rãsplata fiindcã
v-am aflat, am bãtut zmeul care vã omorâse, pânã v-a înviat, l-am omorât
pe el sã scap satul nostru de urgia lui, v-am umplut de averi ºi v-am pus
pe drumul cãtre casã, eu, fratele vostru, aºa rãsplatã am fost vrednic sã
aflu de la voi?

Atunci fraþii începurã a plânge ºi a se ruga de iertare, zicând cã
numai au glumit, cã bine ºtiau ei cã el atâta-i de tare, de cu stejar cu tot
poate veni acasã. Se mai rugã ºi muma-sã, ºi sorã-sa, ºi tot satul sã-i
ierte, iar el, fiind om cu inima bunã, i-a iertat ºi s-a pus ºi el la ospãþ.

Când a fost a doua zi de dimineaþã, dupã ce s-au sculat toþi voioºi
ºi sãnãtoºi, Pipãruº-Petru se gãtã de cale.

– Darã unde vrei sã mergi iarã, Petre, puiul mamei? îl întrebã mamã-sa.
– Mã duc, mamã, mã duc departe, pânã unde voi da de Florea-

Înflorit, dar de cumva l-oi putea aduce sã fie soþ surorii mele, cã am
auzit cã e un voinic de om ºi ar fi pãcat sã nu ne cunoaºtem.

– Nu te duce, stai acasã, aveþi voi destulã avere, însuraþi-vã, dragii mamei,
iar pe sorã-ta vom mãrita-o noi dupã cineva, cã doarã sunt destui feciori
zdraveni în sat, ce sã mai baþi calea þãrii? Stai tu aici, în satul tãu, între neamuri,
aproape de mine, acum la bãtrâneþile mele, sã nu-þi mai duc dorul.

Multe vorbe bune ºi înþelepte îi spuse maicã-sa, dar el tot ca el,
dacã îºi punea o datã carul în pietre pentru ceva, apoi nu mai era om
sã-l opreascã. Îºi luã darã rãmas-bun ºi se cam mai duse, multã
lume-mpãrãþie, Dumnezeu sã ne tot þie, cã din poveste mult mai este,
mândrã ºi frumoasã, s-o ascultaþi ºi dumneavoastrã, cã cine-o asculta,
o învãþa, iarã cine o dormi, se va odihni ºi povestea n-o va ºti.

S-a dus, s-a dus, pânã a nimerit într-o pustietate mare de nu vedea
nimic, numai cerul în sus, ºi sub picioare pãmântul, nicio frunzã, niciun
fir de iarbã, dar nimica, doar nimica.

A mers el mult prin pustietatea aceea pânã a dat de un bãtrân, dar
bãtrân nu glumã, alb la pãr ºi la barbã ca o oaie bãlaie. Stãtea cu o cârjã
în mâna dreaptã, iar cu cea stângã îºi tot ferea genele de pe ochi sã
vadã înainte cã aºa-i erau de lungi ºi de dese, de-i veneau pânã la gurã
ºi se împreunau cu barba ºi cu mustãþile.

– Bunã ziua, moºule!
– Sã trãieºti cu bine, voinice, dar încotro vrei sã mergi?
– Mã duc, moºule, pânã unde voi da de Florea-Înflorit, cã am auzit cã

e un voinic mare ºi vreau sã-mi încerc puterile cu el. Nu ºtii unde l-aº gãsi?
– Oh, puiul moºului, în zadar mergi tu pe jos, cã nici în trei ani de zile nu

vei ajunge la el, darã du-te îndãrãt la curtea zmeului, ºtii, unde þi-ai aflat sora ºi
fraþii! Acolo sã mergi ºi sã cauþi în fundul grajdului, cã-i gãsi un cal, un cal
singur, ºi atâta-i este de urât singur, de stã sã moarã; de urât a slãbit, de numai
pielea pe os i-a rãmas, cã de când ai omorât pe stãpânul sãu, pe zmeul, el din
grajd n-a mai ieºit, nici n-a mai mâncat, nici n-a bãut, numai tot a nechezat.
Acolo sã mergi ºi sã-l iei, cã acela te poartã cât a purtat ºi pe stãpânul sãu, ba ºi
mai mult, de-i porunci, apoi sã vii iar pe la mine, înþelesu-m-ai?

– Te-am înþeles.

37. Expresia „a-ºi pune carul în
pietre pentru ceva” înseamnã:
A) a fi hotãrât      B) a se împotrivi
C) a fi de acord    D) a fi dezamãgit
E) a repara

38. Fraza îngroºatã în text reprezintã:
A) o formulã de început a basmului
B) o formulã de sfârºit a basmului
C) o formulã medianã a basmului
D) o formulã magicã
E) o formulã de politeþe

39. Sensul afirmaþiei „cine-o
asculta, o învãþa” este:
A) Basmul trebuie învãþat pe dinafarã.
B) Trebuie sã asculþi basme.
C) Povestea nu este scrisã.
D) Poveºtile pot oferi învãþãturi de viaþã.
E) Fãrã poveºti nu putem trãi.

35. „Se gãtã de cale” înseamnã:
A) Puse þara la cale.
B) Se gãti de petrecere.
C) Se pregãti de drum.
D) Fãcu cale întoarsã.
E) Se duse sã se odihneascã.

36. Ce sfat îi dã mama lui Pipãruº-
Petru când aude cã acesta vrea sã plece
pentru a-l întâlni pe Florea-Înflorit?
A) Sã cearã ajutor de la Sfânta Marþi.
B) Sã rãmânã în sat ºi sã se însoare.
C) Sã ia suficiente merinde.
D) Sã îºi ia calul nãzdrãvan.
E) Sã nu plece singur.

34. De ce au fugit fraþii lui Pipãruº-
Petru la vederea acestuia?
A) Pentru a da alarma.
B) Pentru a anunþa vecinii de sosirea lui.
C) Pentru a o anunþa pe mama lor de
venirea acestuia.
D) Pentru cã le-a fost fricã de el.
E) Pentru a o vesti pe sora lor.

33. Care este înþelesul expresiei „o
luarã la sãnãtoasa”?
A) Au luat-o la goanã.
B) S-au dus la medic.
C) S-au ascuns.
D) ªi-au luat medicamentele.
E) Au plecat pe furiº.
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ªi merse Pipãruº-Petru îndãrãt pânã la curþile
zmeului ºi intrã în grajd. Acolo, într-un ungher, vãzu un
cal mai mult mort decât viu, de-i puteai numãra coastele
cale de-o poºtã, care de-abia se mai putea þine pe picioare.
Cum vãzu calul cã intrã cineva în grajd, începu a fi voios
ºi a prinde curaj, nu ºtia ce sã facã bietul de bucurie, dãdea
cu picioarele în pãmânt ºi voia sã se dezlege de la iesle,
dar nu putea, cã era legat cu lanþuri.

Pipãruº-Petru dezlegã calul ºi-l scoase afarã ºi se
uitã la el. „Cu gloaba asta sã merg eu?” îºi zise. Mai sã
nu-ºi creadã ochilor. Dar calul rãsuflã o datã ºi bine ºi
se scuturã de-ºi dezmorþi oasele, cã doarã stãtuse multã
vreme acolo ca-ntr-o temniþã, legat scurt, fãrã nutreþ ºi
neadãpat. Pipãruº îl lãsã de pãscu oleacã, apoi îl adãpã
ºi se urcã pe el. Atunci calul începu a vorbi:

– Cum vrei, stãpâne, sã te duc, ca vântul ori ca gândul?
– De m-ai putea duce numai precum caii, încã mi-ar pãrea bine,

aºa-i rãspunse Pipãruº, vãzându-l atât de slab.
ªi prinse calul a merge, ºi merse tot în galop, pânã la un munte de

sticlã. Acolo nu mai putea de obosit. Dãdu sã suie pe el, la deal, dar
calul nu putu sã mai meargã. Atunci zise Pipãruº:

– Bag seamã cã de-acum te-oi mai duce eu în spate, precum m-ai
adus tu pe mine.

ªi luã calul dupã cap ca pe-un miel ºi-l sui în vârful dealului ºi
acolo, huzdup! cu el pe pãmânt. ªi se ridicã calul de jos ºi se fãcu cât
un munte de mare ºi zise lui Pipãruº:

– Îþi place cum sunt acuma?
– Ba place-i câinilor ºi lupilor, fã-te tu cal ca toþi caii!
ªi se fãcu calul precum caii noºtri, dar tot nãzdrãvan, ºi zise cãtre Pipãruº:
– Cum sã te duc acum, stãpâne, ca vântul ori ca gândul?
– Ba sã mã duci ca gândul!
ªi începu calul a merge iute ca gândul ºi într-o clipitã erau la

moºneagul cel alb ca oaia.
– Bunã ziua, moºule!
– Bunã sã-þi fie inima, puiul moºului, da’ ajuns-ai abia?
– Precum mã vezi, moºule.
– Vezi aºa, acuma cred cã-i ajunge la Florea-Înflorit. Dar sã-þi dau ºi eu

trei lucruri: þine aici o ceterã5 , un pieptene ºi o cute6 . Þine minte, fãtul meu,
zise moºneagul, vei tot merge pânã-i ajunge la câmpul cu dorul. Acolo
te va lovi un dor de maicã, de sorã, fraþi, prieteni ºi cunoscuþi, încât, de
nu vei cânta cu cetera asta, vei fi silit sã te întorci înapoi de dor. De
acolo, vei ajunge în pãdurea cu lupi; aceia te-ar mânca cu cal cu tot, cã
sunt mulþi ºi flãmânzi, dar tu aruncã-le pieptenele. Scãpând, vei merge
pânã vei ajunge în þara ºoarecilor. Acolo vor fi ºoareci câtã frunzã ºi
iarbã ºi vor vrea sã te tragã jos de pe cal sã te mãnânce, atunci aruncã-le
cutea jos ºi vei fi mântuit de ei.

Dupã ce-a luat Pipãruº lucrurile acestea trei, a mulþumit bãtrânului
ºi s-a pus pe cal ºi s-a tot dus pânã a ajuns în câmpul cu dorul. Acolo îl
lovi un dor de satul lui, de mamã-sa, de sorã-sa, de fraþi, dar aºa dor, de
era cât p-aci sã cazã de pe cal, ori sã se-ntoarcã de unde a venit. Atunci
îi veni în minte cã are o ceterã de la moºneagul cel albit de vreme. ªi
unde nu scoate cetera ºi unde nu începe a trage cu arcuºul pe strune, de
rãsuna câmpul ºi pe loc îi pieri tot dorul:

5 ceterã – vioarã, lãutã
6 cute – piatrã de gresie folositã pentru ascuþirea coasei, a obiectelor tãioase

42. Ce obiecte primeºte Pipãruº-
Petru de la moºneag?
A) un pieptene, o ceterã ºi o cutie
B) o ceterã, un cal ºi o cute
C) un telefon, un laptop ºi o maºinã
D) un pieptene, o cute ºi un sac
E) o ceterã, un pieptene ºi o cute

43. Moºneagul întâlnit de Pipãruº-
Petru se dovedeºte a fi ........ .
A) fãþarnic, deoarece îl minte pe bãiat
B) rãuvoitor, deoarece îl alungã pe fecior
C) credincios, deoarece se roagã la
Dumnezeu
D) linguºitor, deoarece vrea sã-l
înduioºeze pe fecior
E) binevoitor, deoarece îi dã sfaturi
bune bãiatului

44. Pentru a învinge obstacolele
întâlnite în cale, Pipãruº-Petru foloseºte
obiectele fermecate primite în dar, astfel:
A) cetera în pãdurea cu lupi
B) pieptenele în þara ºoarecilor
C) cutea în câmpul cu dor
D) piatra de gresie în codru
E) lãuta în câmpul cu dor

40. Care afirmaþie nu este adevãratã?
La vederea lui Pipãruº-Petru, calul .... .
A) începu a fi voios
B) începu a prinde curaj
C) începu a da cu picioarele în pãmânt
D) voia sã se dezlege de la iesle
E) începu a plânge

41. Cât de repede îi cere Pipãruº
calului sã meargã, dupã ce au trecut
de muntele de sticlã?
A) ca vântul           B) ca gândul
C) cu viteza luminii   D) în galop
E) cu viteza sunetului
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Frunzã verde lãcrãmioare / Câte doruri sunt sub soare /
Toate-acum m-au nãpãdit, / De m-am pus pe jeluit!  /
Jelui-m-aº ºi n-am cui / Cât e hãul câmpului... /
Dorul de ai mei mã doare / ªi nu aflã alinare!

Apoi merse mai departe pânã ajunse în pãdurea lupilor.
ªi era acolo, Doamne!, era tot un lup ºi un copac, ºi toþi stãteau cu

gurile cãscate numai sã-l prinzã ºi sã-l mãnânce. Dar el aruncã pieptenele
jos ºi îndatã se fãcu un bou gras ºi având lupii ce înhãþa, lãsarã pe
Pipãruº sã meargã în pace.

Merse cât merse ºi deodatã se trezeºte în þara ºoarecilor. Dar nu
altminterea erau ºoarecii, ci ca urºii de mari ºi mulþi ca furnicile în
furnicari. Aici începu a se înfiora Pipãruº-Petru, dar îi veni în minte
cutea ºi, cum o aruncã jos, cum se fãcu între el ºi ºoareci un zid de
piatrã, gros cât un munte, înalt pânã la nori. ªi se duse Pipãruº-Petru tot
pe lângã zid, pânã ce ieºi din þara ºoarecilor.

Apoi nimeri într-un câmp plin cu flori, una mai frumoasã decât
alta ºi toate îl îmbiau sã le ia. Dar Pipãruº nu luã niciuna. Colo, departe,
zãri un cal pãscând ºi trase acolo. Dupã ce se apropie, vãzu pe Florea-
Înflorit dormind dus, calu-i pãºtea florile, iar paloºul îi juca în aer
deasupra lui. Se dãdu Pipãruº jos de pe cal ºi-ºi lãsã ºi el calul sã pascã,
apoi îºi zise: „Cum doarme acum Florea-Înflorit, eu lesne l-aº putea
prãpãdi; numai una de-i dau cu paloºul, e dus pe lumea cealaltã; da’
aºa numai un miºel ar face; sã mã pun lângã el, sã aþipesc ºi eu oleacã”.

ªi-ºi aruncã ºi el paloºul în sus ºi acela începu a-i juca prin aer ca
cel al lui Florea-Înflorit, apoi se culcã jos pe flori. Cum era obosit
de-atâta amar de cale, dormi ca dus. Dar iatã cã se trezi Florea-Înflorit
ºi vãzu voinicul dormind lângã el, iar în flori, lângã calul lui, mai pãscând
un cal ºi în aer, lângã paloºul lui, mai jucând un paloº.

„Oare cine sã fie? zise el. Hm! Oricine-i, e viteaz ºi e om de omenie;
cum dormeam, mã putea face tot bucãþele; i-oi da deci pace pânã ce s-o
trezi, cã te miri cine-i; ºtiu cã nu-i Pipãruº-Petru de care zmeii se tem!”

Apoi se puse ºi Florea-Înflorit ºi mai trase un pui de somn, iar
când se trezi a doua oarã, se trezi ºi Pipãruº cu el deodatã. Când se
vãzurã voinicii faþã în faþã, nu se puteau mira destul unul de altul; unul
mai voinic decât celãlalt, care de care mai spãtos ºi mai frumos.

– Ce vânt te-a adus p-aici, pe la mine, vere? zice Florea-Înflorit.
– Am venit sã te vãd cã þi-am auzit de nume ºi nu am putut rãbda

sã nu ne cunoaºtem.
– Doarã nu eºti tu Pipãruº-Petru de care ºi zmeii tremurã?
– Ba ai ghicit; iar tu eºti Florea-Înflorit?
– Eu, da, cã altul nici cã are drept a ºedea în þara mea; mult mã mir

de tine ce cap ai sã vii aici!
– Eu am cap ca orice om, dar tu ce cap ai de mã întrebi atâta? De

nu-þi place cã þi-am cãlcat þara, hai la luptã dreaptã, luptã voiniceascã!
ªi se prinserã voinicii la luptã ºi se luptarã o zi de varã ºi nu fu

chip sã se învingã, pânã mai cãzurã de pe picioare de obosiþi. Atunci
zice Pipãruº-Petru:

– Hai, frate, sã schimbãm lupta în paloºe.
ªi apucarã voinicii paloºele ºi se luptarã pânã când, în cele din

urmã, Florea-Înflorit tãie oleacã din degetul mic al lui Pipãruº-Petru.
Atunci s-au lãsat de luptã ºi s-au prins fraþi de cruce, jurându-se pe
vârfurile paloºelor cã nu se vor mai lãsa unul de altul, nici în bine, nici
în rãu. ªi ajuns-au ºi în necaz ºi în bine, ca omul care trãieºte în astã
secretã de lume, dar ei unul de altul nu s-au lãsat.

47. Felul în care s-a comportat
Pipãruº-Petru în timp ce Florea-
Înflorit dormea, indicã:
A) laºitate     B) fãþãrnicie
C) cinste     D) încãpãþânare
E) dãrnicie

48. Gãseºte ordinea corectã a scenei
care ilustreazã întâlnirea celor doi eroi:
1 - odihna voinicilor;
2 - realizarea frãþiei de cruce;
3 - lupta dreaptã;
4 - deºteptarea voinicilor ºi confrun-
tarea lor verbalã;
5 - lupta cu paloºele;
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 4, 3, 5, 2, 1
C) 4, 3, 2, 5, 1
D) 1, 4, 3, 5, 2
E) 3, 5, 1, 4, 2

49. Cum s-a terminat lupta dintre
Pipãruº-Petru ºi Florea-Înflorit?
A) Florea-Înflorit a fost rãnit.
B) Pipãruº-Petru a învins.
C) Au devenit fraþi de cruce.
D) Au rãmas duºmani.
E) Florea-Înflorit a fost gonit din þara lui.

50. Ce element nu este specific
basmului?
A) Apar personaje fantastice.
B) Personajele folosesc obiecte magice.
C) Eroul luptã de partea binelui.
D) Rãul învinge întotdeauna.
E) Apar animale cu trãsãturi umane.

SFÂRªIT CONCURS

45. Pipãruº-Petru a început sã
cânte la ceterã ......... .
A) ca sã se facã auzit în pustietate
B) ca sã nu-i mai fie fricã
C) ca sã-ºi alunge mistuitorul dor de
ai lui
D) ca sã aibã spor la lucru în pãdure
E) ca sã amãgeascã foamea ºoarecilor

46. Expresia „era tot un lup ºi un
copac” subliniazã ideea de:
A) pustietate      B) mulþime
C) rãutate      D) laºitate
E) rãzbunare



15

P
ov

eº
til

e 
C

an
gu

ru
lu

i –
 c

la
se

le
 V

-V
I

Umblând ei odatã la vitejii, nimerirã la o casã în mijlocul codrului ºi intrarã înãuntru. Acolo era o fatã care
þesea la rãzboi. Fata frumoasã era chiar Ileana-Cosânzeana cu cosiþele-i mândre, ºi cum þesea, de câte ori bãtea
cu bragla7 , totdeauna ieºeau câte douã cãtane8  îmbrãcate ºi-narmate. Mult se mirarã voinicii noºtri de aceastã
vedenie, dar Pipãruº-Petru nu stãtu mult pe gânduri ºi începu a se drãgosti cu fata, ºtiþi dumneavoastrã, mai a o
prinde, mai a o sãruta, cum fac tinerii.

Fata, nu-i vorbã, se ferea ºi nici prea, ca toate fetele, ci se cam temea de tatã-sãu; deci le spuse:
– Dragii mei, bãgaþi de seamã, cã de vine tata, vã omoarã.
– ªi cine-i tatãl dumitale? o întrebarã voinicii.
– Tata e Ciutã-Nevãzutã ºi încã niciun om nu i-a ieºit în cale pe care sã nu-l omoare.
– Ei bine, dragã, dar ce nãrav are când vine acasã?
– El, rãspunse fata, are nãrav cã, de cum intrã în casã, mai întâi se bagã dupã cuptor ºi de-acolo ia o ulcicã

cu leacuri ºi toatã o bea, iar de leacurile acelea atâta se întãreºte, de-ar bate ºi zece ca voi.
– Aºa? zise Pipãruº-Petru, atunci adã încoace leacurile sã le bem noi.
ªi le dãdu Ileana leacurile, iar voinicii le bãurã ºi, din ce erau tari, mai tari se fãcurã. Dar chiar atunci sosi

ºi Ciutã-Nevãzutã acasã ºi se repezi dupã cuptor la leacuri; ei, dar acelea erau lecuite!
Vãzându-se astfel înºelat, într-atâta s-a tulburat de-i purta în palme ca pe niºte mere pe amândoi voinicii ºi,

de n-ar fi apucat sã bea ei leacurile, nu era bine de ei; dar aºa îl apucarã voinicii amândoi, apoi lasã cã l-au
ademenit! Nici ferfeniþã nu s-a ales din el.

Apoi Pipãruº-Petru se cãsãtori cu Ileana-Cosânzeana ºi se încãrcarã de averi ºi plecarã de acolo. Dar pe
lângã toatã prietenia ce era între Pipãruº-Petru ºi Florea-Înflorit, acesta din urmã nu se uita cu ochi buni la
Pipãruº vãzându-l cu nevastã, iar el nu. Dar Pipãruº pricepu gândurile lui Florea-Înflorit, de aceea îi zise:

– Frate, sã lãsãm nevasta mea acasã, ºi sã mergem sã-þi aflãm ºi þie una.
– Bine ar fi, zise Florea-Înflorit, dar oare unde vom da de una?
– Nu fi îngrijorat frate, zise Pipãruº, mergem în lumea noastrã ºi, de nu s-o fi mãritat sorã-mea, numai bunã

ar fi de tine.
– Apoi, hai s-o vedem! zise Florea-Înflorit.
ªi lãsarã pe Ileana-Cosânzeana singurã acasã ºi ei se luarã la drum, ºi du-te, du-te, pânã ce ajunserã într-o

pãdure; niciunul nu mai fusese în pãdurea aceea. Mergând ei prin pãdure, vãzurã o casã.
– Hai sã vedem cine e în casã, zise Pipãruº.
– Hai, dacã chiar vrei, zise Florea-Înflorit.
ªi intrarã înãuntru. Acolo aflarã numai o babã stând cu picioarele la foc.
– Bunã vremea, mãtuºã!
– Sã trãiþi, dragii mãtuºii. Haideþi, ºedeþi oleacã ºi vã hodiniþi, pânã vã aduce mãtuºa ceva de mâncare; iatã,

mã urc în pod sã vã aduc niºte slãninã.
Feciorii ºezurã pe-o laviþã, iar baba se urcã în pod, ca sã le aducã slãninã; dar cum ieºi baba din odaie veni

un ºoarece la feciori ºi le zise:
– Nu staþi, dragii mei, cã nu-i de-a sta; mergeþi în plata lui Dumnezeu sfântul, cã doarã baba nu s-a dus în

pod sã vã aducã de mâncare, ci sã-ºi ascutã dinþii, ca sã vã poatã mânca; cã are în pod o piatrã mare de moarã
de care-ºi toceºte dinþii, n-o auziþi?

– Ei, cine-i baba asta?
– Hm! Asta-i Muma-Pãdurii, zise ºoarecele. A fost drãguþa lui Ciutã-Nevãzutã ºi, de când l-aþi omorât, tot

descântã sã-i cãdeþi în mâini. Acuma de nu fugiþi, nu mai scãpaþi vii din colþii ei.
– Dacã-i aºa, hai la drum, ziserã voinicii.
ªi se luarã feciorii mei la drum, nu mergeau, ci rupeau locul, de gândeai cã-i alungã cineva din urmã;

bãgarã de seamã ºi ei, cu toate cã erau viteji, ºtiau de fricã. Dupã ce-ºi ascuþi baba dinþii, coborî din pod ºi intrã
în casã, dar feciorii nu erau nicãieri. ªi se cãtrãni ºi se înfiorã, de gândeai cã toatã þara se preface în fãrâme.
Atunci dãdu cu ochii de ºoarece:

– Aha! Numai tu, miºelule, le-ai spus sã se ducã.
– Numai eu, de nu te-ai supãra, rãspunse ºoarecele glumind. Ia hai de mã prinde, ca sã te rãzbuni!
ªi se puse baba a fugi dupã ºoarece; el se sui pe cuptor, ea îºi stricã cuptorul; se sui pe un perete, ea stricã

ºi peretele; el se sui pe alt perete, ea stricã ºi acel perete, ºi tot aºa stricã câte un perete, umblând dupã ºoarece,

7 braglã – parte mobilã a stativelor de þesut, care susþine spata
8 cãtanã – soldat
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pânã ce-ºi stricã toatã casa ºi tot nu putu prinde ºoarecele, cã, vedeþi dumneavoastrã, ºoarecele-i ºoarece ºi pace,
nu stã sã-l prindã chiar o babã, sã fie aceea chiar Muma-Pãdurii.

Dar pânã umblã ea dupã ºoarece, feciorii îºi pãzirã drumul ºi când plecã baba dupã ei, ei erau hãt departe.
Se pune deci baba la fugã, du-te, du-te, pânã ce mai ajunse pe feciori. Atunci au ajuns ei la casa Martolii, care
era mãtuºa lui Florea-Înflorit.

– Bunã vremea, mãtuºã!
– Sã trãiþi, copiii mãtuºii! Dar ce-i nepoate, ce vânt te poartã pe la mine? Cine-i voinicul ãsta cu care vii?
– Hei, mãtuºã, zise Florea-Înflorit, am plecat cu voinicul acesta care se cheamã Pipãruº-Petru la sorã-sa în

peþit, dar ne urmãreºte Muma-Pãdurii, cãci am omorât pe Ciutã-Nevãzutã, drãguþul ei, ºi acum ne pare bine cã
am nimerit la dumneata, doar ne vei scãpa de colþii ei.

– Nu vã temeþi deloc, dragii mãtuºii, haideþi numai în casã ºi vã hodiniþi.
ªi ieºi Martolea (Marþi-Searã) afarã sã aºtepte pe Muma-Pãdurii. ªi cum ajunse aceasta, cum se încãierarã,

apoi sã fi vãzut bãtaie de babe; se încinse între ele o luptã, dar luptã ca de doi lupi turbaþi, iar nu ca de douã babe;
ºi se mâncarã în dinþi, ºi-ºi smulserã pãrul, de gândeai cã sunt douã zmeoaice. Iar feciorii, când vãzurã cã sunt
mai înfierbântate, de erau oarbe de mânie, pornirã încetinel, iar, dupã ce se depãrtarã, merserã mai tare, sã nu le
mai vazã. Care a fost mai tare? Care pe care a învins? Nu pot sã vã spun pentru cã nu ºtiu; ºtiu însã cã voinicii
au mers aþã acasã la mama lui Pipãruº-Petru. ªapte ani nu fusese Pipãruº-Petru acasã; ºapte ani nu-l vãzurã fraþii
ºi sora, ºi neamurile, ºi sãtenii, ºi totuºi îl cunoscu care cum îl vãzu.

Florica, sora lui Pipãruº-Petru, nu era încã mãritatã, se þinuse de vorba ce i-o dãduse lui frate-sãu la plecare. ªi
era mândrã Florica, mândrã ca o scânteiuþã de câmp ºi cum o vãzu Florea-Înflorit, zise cãtre frate-sãu de cruce:

– Asta þi-e sora, frate?
– Asta.
– Dacã þi-e sorã ºi dacã vrea, eu chiar azi mã cunun cu ea.
ªi Florica a vrut, fraþii ºi mamã-sa încã n-au zis ba, apoi au fãcut o nuntã româneascã care a þinut douã

sãptãmâni ºi, dupã ce s-a gãtat nunta, ºi-a luat Florea-Înflorit nevasta ºi s-a cam mai dus cu ea ºi cu Pipãruº-Petru
în þara lui, unde aºtepta Ileana-Cosânzeana, nevasta lui Pipãruº.

Când s-au vãzut aceste douã cumnate laolaltã, mult s-au bucurat, iar bãrbaþii lor se bucurau ºi ei de bucuria
lor, iar florile câmpului înflorit se bucurau ºi ele, împreunã cu cele douã perechi vesele. Dar ºi eu mã bucur cã
v-am putut spune povestea pânã-n capãt.

(Poveste din Sãlaj, spusã de Bene din Supurul de Sus
Ioan Pop-Reteganul, Poveºti ardeleneºti,

partea a V-a, Braºov, 1888, p. 21-44)




