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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?
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:

CLASELE V-VI
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– 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?
– 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. 

1 covatã – albie, copaie
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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 cum-

nate, 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 fra-

te-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. 

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 vor-
bind: 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.
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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 fru-
moasã, 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 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 buzdu-
gan 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 buzdu ganul trosnind în uºã; 
uºa se deschise ºi buzdu ganul 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.

2 azimã – pâine de aluat nedospit
3 holtei – bãrbat necãsãtorit, burlac, celibatar, fecior bun de însurãtoare
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Se puserã la masã, ºi cum apucã Pipãruº o coastã în mânã, o bãgã în gurã ºi smulse carnea de pe ea, iar cu oa-
sele – 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.

Exerciții rezolvate:

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. Elementul fantastic este ilustrat în text prin ....... .
A) rãtãcirea fetei  B) muncile câmpului     C) brãzdarea câmpului cu plugul
D) existenþa zmeului  E) existenþa lupilor 

3. 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.

Să exersăm!

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

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

3. 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.

4. 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 

5. 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.

6. 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.

7. 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

Rezolvări: 1. A; 2. E; 3. A; 4. C; 5. E; 6. E; 7. B.


