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Fost-a odată un tânăr care era însuflețit de dorința de a face fapte  bune și frumoase. Nimic nu i se părea nici prea 
mare, nici prea vitejesc, nici prea bun, ce n-ar fi putut singur face. Își iubea țara ca pe o logodnică, da săracilor oriunde 
putea, servea femeilor, săracilor, ca și bogaților, și ocrotea pe cei slabi. Mai toate acestea i se păreau puține, cu mult prea 
puține, pentru a-și liniști inima cea înfocată.

De câte ori vedea nevoi și supărări, ură și minciună, de-atâtea ori credea că traiul lui cel pământesc era netrebuincios, 
căci ceea ce el dorea era să dăruiască oamenilor fericirea.

Mama lui era o împărăteasă bună, pe care toți o cinsteau ca pe o sfântă. Ea avea darul de a vindeca bolnavii când 
punea mâinile pe dânșii. De aproape și de departe curgeau bolnavii la dânsa ca să-i vindece. De aceea ea a și fost mult pri-
gonită și vrăjmășită, ba cei răi au mers până a o cleveti la împărat, încât nu i se mai permise de a vindeca pe cei ce alergau 
la dânsa, și în sfârșit fu chiar izgonită de la curte. Buna împărăteasă se retrase însă în munți și, fiindcă tot poporul alerga 
după dânsa, vindeca în exil mii de bolnavi. În curând însă, ea se simți de tot obosită, mai mult de durerea ei cea mare decât 
de multă muncă, și ajunse să moară. Bolnavii însă veneau și la sicriul ei, pentru a se atinge de dânsul și a afla vindecare.

Nu i se dăduse voie să ia cu dânsa pe unicul ei fiu. Însă acesta se furișase pe ascuns și ședea ore întregi lângă dânsa, 
sorbindu-i de pe buze vorbele care curgeau ca mierea, și se uita la mâinile ei cele frumoase când dăruiau putere și vindecare.

— Când vindeci, mamă, faci oare pe oameni mai buni? întreba el câteodată.
— E mai ușor să fie cineva bun, când e sănătos, răspundea ea, desmierdând capul frumosului băiat.
— Eu însă sunt sănătos, și tot nu sunt bun! zicea el cu tristețe.
— Nu se face cineva bun deodată! Și asta se-nvață, băiete.
Astfel vorbea gura cea dulce, care se-nchisese acum pentru totdeauna. Băiatul însă se azvârli la pământ lângă trupul 

neînsuflețit al mamei.  [...]
Nimeni nu știa de un pustnic, care-și scosese numele că a murit și care era ascuns în peșterile Bucegiului. Numai 

cineva știa de dânsul. Aceasta era prietena lui, care-i trimise pe feciorul său, în clipa morții ei.
Cu cuvintele „Învață-mă să fiu bun!“ intră băiatul cel orfan la pustnic, se azvârli la pământ în unghiul cel mai întu-

necos al peșterii și plânse mai multe ore, de credeai că i se vor sfârși ochii și inima. Moșneagul nu zicea nimic. Mâna-i 
uscată trecea numai peste fața  sa zbârcită și peste barbă, clipind cu genele sale cele grele și înghițind lacrimile care îi 
veneau în ochi.

În sfârșit, zise:
— Emanuil, fătul meu, fii ca dânsa, atunci vei fi bun.
— Însă ea nu avea o inimă atât de arzătoare, sălbatică și  neliniștită ca a mea!
— Știi oare asta atât de bine? Cine ți-a spus că ea n-a fost odată precum ești și tu acum?
— Ca mine? Asta e cu neputință!
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— Din ea purcese o putere mare, iar în tinerețe puterea e neliniștită.
Tu nu știi cum a suferit ea!
— O! Niciodată ca mine!
— O, băiete, băiete! Pentru întâiași dată te cearcă suferința, și crezi că nimic nu se poate asemăna cu durerea ta, și 

cugeți în acest moment numai la tine. Asta n-o făcea ea niciodată!
— Dar la cine să mă gândesc? Nu mai am pe nimeni în lume!
— La cine?
Pustnicul îi arătă valea și, deodată, începură să treacă imaginele tuturor suferințelor, tuturor durerilor ascunse de pe 

pământ: orbi, șchiopi, săraci, robi, nevoiași, bolnavi, femei și copii care plângeau. Ziua și noaptea, ei necontenit curgeau 
și nu se mai sfârșeau. De trei ori a răsărit soarele, de trei ori a apus, de trei ori a ieșit și a apus luna, și ființele cele palide 
tot treceau. Emanuil se uita neclintit spre vale și nu scotea o singură vorbă. Atunci pustnicul puse mâna pe ochii osteniți 
ai tânărului, de se închiseră.

Pe urmă îl luă în brațe, îl duse în peșteră, îi dete lapte de băut și-l lăsă de dormi până ce se trezi după două zile, voios 
și întărit.

— Știi acum pentru cine ai să trăiești? îl întrebă pustnicul.
— Da, zise tânărul ca în somn, am avut un vis minunat: mi se părea că am cutreierat toată lumea.
— Acum du-te și servește. Nimeni nu te va cunoaște. Când vei avea nevoie de mine, atunci culcă-te numai cu gândul 

la mama ta și îndată voi fi la tine. Însă să te păzești, să nu faci vreo faptă rea! Într-o clipeală va dispărea atunci imaginea 
mamei tale și nu vei mai putea afla calea care duce la mine.

Emanuil dete mii de promisiuni sincere și sfinte, își luă ziua-bună de la pustnic și se coborî în vale, pentru a intra la 
un stăpân.

Nu merse mult și întâlni o femeie bătrână, care târa după sine o sarcină de crăci și câteva alte sarcini şi era moartă 
de osteneală.

Ea se oprea adesea pentru a-și lua suflet, și se uita cu ochi răi la tânărul cel frumos, care se apropie de dânsa cu semne 
prietenoase și o rugă cu vorbe bune să-i dea voie să-i ajute, căci va purta el   sarcina oricât de departe va voi.

— Dar e grea și calea e lungă!
— Atunci trebuie să-ți ajut cu atât mai mult, răspunse Emanuil cu dulceață. Luă toate sarcinile în spinare și o luă 

atât de iute înainte, încât bătrâna de-abia putea să-l urmeze. Ei au mers astfel până în seară, până ce-au ajuns la un bordei 
mic. Emanuil puse acolo sarcinile la pământ, își luă ziua-bună și voi să se ducă, dar femeia cea bătrână se uită la dânsul 
cu ochi pătrunzători și-i zise:

— Și vrei să te duci de aci fără să-ți iei plata cuvenită? Unde ai să rămâi peste noapte?
Emanuil arătă cu mâna spre pământ.
— De loc de odihnă e bogăție mare în această lume! răspunse surâzând.
— Nu, fiule. Altfel ne-a fost socoteala. Să te odihnești în bordeiul meu și să iei de mâncare și de băutură, căci am 

destul pentru doi!
Ea-l ospătă cu prietenie și-1 întrebă de unde vine și unde se duce.
— Vin din singurătate, zise Emanuil, și caut o slujbă.
— Și ce simbrie ceri tu?
— Eu? Niciuna!
Ea-i făcu patul și el dormi liniștit toată noaptea. Când se revărsă de ziuă, voi să se ducă pe tăcute, pentru a nu trezi pe bătrână. 

Dar ea se sculase de mult și pregătise pentru dânsul ceva lapte și pâine. Emanuil sta plin de rușine înaintea ei. Ea însă vorbi:
— Ia binele de unde poți și cum poți, chiar când ar fi numai un pătrar de oră de somn. Fără simbrie nu vreau să te 

duci de la mine. Vei găsi în calea ta destulă nerecunoștință. Îți dăruiesc deci darul ca tot binele ce-l faci altuia să ți-1faci 
ție însuți, ori îți vor mulțumi ceilalți, ori nu, aceasta totuna să fie. Iar răul pe care-l vei face celorlalți să fie făcut ca și cum 
ți l-ai face ție însuți, se vor mânia ceilalți în contra ta ori nu. Gândește-te la astea, fiule!

Emanuil se gândi la acest dar și-l găsi extraordinar. Nu știa dacă trebuia să se bucure de dânsul, dar mulțumi bătrânei 
și se porni pe drum  înainte. Mergând astfel, dete peste un om care zăcea jos ca mort. Picase de  pe o stâncă și trupul îi 
era zdrobit. Avea în sine numai atâta viață de putea să se vaite: „Copilița mea! Biata mea copilă!“

Emanuil îl ridică încet și-l duse acasă. Era cam departe și i se părea că e și mai departe, atât era de grea sarcina pe 
care o purta. Pe pragul ușii sta fata cea mai frumoasă ce văzuse el vreodată. Ea nu era de tot copilă, dar nici nu era încă 
fată. Avea ochi mari, închiși și plini de visuri. Păru-i negru, ca pana corbului, se lipea de capul ei cel fin. Dânsa ridică 
brațul gingaș și strigă: „Tată!“ și se  făcu palidă ca ceara și albă ca varul de pe pereții căsuței   unde locuia.

— Nu-i nimic, zise Emanuil pentru a o liniști. E numai puțin rănit. Îlvom însănătoși noi curând.
— Rado, fata mea, suspină rănitul, dacă voi muri, să nu plângi, căci vei fi foarte, foarte fericită. După aceste cuvinte, 

bătrânul își pierdu cunoștințele. Emanuil șezu zile întregi lângă patul lui; nu se depărta de dânsul și-l căuta ca și cum i-ar 
fi fost fiul cel mai credincios.
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Rada cea mică îi da ascultare în toate, parcă i-ar fi fost frate. Ea spera că vor putea scăpa pe tatăl ei, căci fără dânsul 
era părăsită în lume, zicea cu lacrimi în ochi. Și ședeau amândoi ziua și noaptea lângă bolnav. Câteodată capul Radei 
pica pe perna tatălui ei și atunci adormea de osteneală. Odată, când dormea astfel, bolnavul își veni în fire, strânse mâna 
lui Emanuil și-i zise încet de tot: „Rada!“ Tânărul dete din cap și strânse și el mâna cea slabă; iar bolnavul închise ochii 
pentru a nu-i mai deschide. Emanuil înțelese că el murise, însă nu se mișcă, pentru a nu strica somnul cel dulce al copilei, 
care era să se trezească pentru a se afunda într-o durere mare. El începu a se gândi ce are să facă cu orfana.

„Dacă ar mai trăi mama!“ gândea el. Și cum se gândea astfel, se întinse ostenit la pământ. Într-o clipeală se afla în 
peștera pustnicului, care-l primi cu aceste cuvinte:

— Adu-o aici la mine, voi crește-o pentru tine.
— Dar cum știi toate? întrebă Emanuil plin de mirare.
— Știu toate câte te privesc, căci mama ta, care te însoțește pe toate căile, îmi spune tot. Dă-mi copila și du-te de 

slujește mai departe.
Emanuil credea că a fost numai un vis, căci o mișcare a Radei îl trezi.
— Tată! strigă ea plină de grijă, când văzu fața cea liniștităa mortului. Apărătorul ei cel tânăr o luă de mână și-i zise:
— El te-a lăsat mie, și de acum înainte ești sora, ești fata mea. Și eu știu un loc unde-ți va fi bine. Vrei să mă urmezi 

pe mine?
— Unde vrei! zise copila plângând, căci nu mai am nimic și pe nimeni în lume.
Ei îngropară pe tatăl și se puseră pe drum spre peșteră, mergând mână-n mână. Acolo ajunseră pe amurgite.
Emanuil simți mâna cea mică tremurând într-a sa și răcindu-se.
— Nu te teme, zise el, te duc la un om bun, bun de tot, care te va iubi. Pustnicul se uită la Rada cu o ochire atât de 

blândă, încât toată frica ei dispăru și peste puține momente vorbea cu el, plină de încredere. Pustnicul
trezi din somn pe Emanuil în revărsatul zorilor cu aceste cuvinte:
— Cruță copilei noua despărțire. Îi voi spune ziua-bună din parte-ți!
Munca te așteaptă în vale!
Emanuil aruncă o privire spre fată. Ea dormea, și genele cele negre îi umbreau obrajii cei mici, răsufla atât de ușor, 

că nici nu se simțea.
— Aș vrea să rămân aci! E atât de frumos! zise tânărul șoptind. Însă pustnicul îl împinse încet afară și-i răspunse:
— Fătul meu! N-ai făcut încă nimic. Nu meriți încă să stai liniștit!
Emanuil se coborî în vale și se întâlni cu un vechi servitor al tatălui său, al împăratului, care însă nu-l mai recunoscu. 

Acesta era ocupat a clădi un bordei de nuiele și de lut, iar femeia căuta de câțiva copii mici.
— Ce faci aci? zise Emanuil, care recunoscu îndată pe om, cu toate că fața lui era schimbată de griji, de se părea a 

fi cu zece ani mai bătrân. Trebui să se ție să nu-i strige „Ilie“ și astfel să se trădeze singur.
— Nu eram înainte atât de sărac precum mă vezi acum. Am slujit mulți ani pe împărat și am purtat în brațe pe  

fiu-său. Dar acum m-a prigonit o stea rea, m-au dat afară de la curte și sunt pe drumuri cu femeia și cu copiii.
— Dar de ce?
— Pentru că prințișorul cel mic a fugit din curtea împărătească, și-a luat câmpii cine știe unde, iar toți acei care nu 

l-au putut găsi au fost dați afară. Împăratului nici că i-a păsat vreodată de feciorul său, cât timp era pe lângă dânsul. Acum 
se prăbușește cerul că nu-l poate vedea! Dar curând îl va uita, căci se însoară iarăși și dacă împărăteasa cea nouă îi va da 
un fecior, atunci nici că se va mai gândi la celălalt. Dar noi, tot sărmani și nenorociți rămânem cât vom trăi!

— Poate că sunt în stare să te-ajut!
— Tu? și Ilie se uită la dânsul cu dispreț. Cum vrei să m-ajuți? Cum te cheamă? Cine ești?
— Mă cheamă Manuil și vreau să-ți slujesc. Știu bine de grădinărie.
— Manuil! Emanuil era numele prințișorului meu. Să-l bată Dumnezeu că m-a făcut atât de nenorocit! Și tu ești 

numai un târâie-brâu, un împușcă-n lună, care nu-mi va aduce decât suferințe și nenorociri!
— Vei vedea! Poți să mă dai afară în orice oră vei voi, dacă voi fi o slugă rea.
— Vei mânca pâinea copiilor mei și nu-mi vei fi de niciun folos!
— Cearcă!
Ilie dete din umeri.
— În numele Domnului. Fie! Dar să știi, târâie-brâu, că pentru cel mai mic lucru de care te vei face vinovat, voi fi 

fără milă.
Ziua nu ajunsese încă la capătul ei și Emanuil culesese ierburi, făcuse mămăligă, săpase o bucată de ogor. Era lucru 

minunat să vadă cineva iuțeala lui. Alergă în oraș și-și puse sumanul zălog, pentru a cumpăra păpușoi și o capră, pe care o 
aduse plin de bucurie în casa lui Ilie. Ce veselie pe copii, și cum dezmierdau ei pe Emanuil pentru aceste binefaceri. Însă 
Ilie se uita la el zborșit și necontenit nemulțumit. Nu spunea tânărului niciun cuvânt blând și rareori îi da destul de mâncare.

Numai când Emanuil îi aducea aminte de starea lui de mai înainte, numai atunci Ilie se îmblânzea și vorbea, de nu 
se mai sfârșea, de masa cea minunată a curții și de toate fărâmăturile cele bune și mănoase carepicau pentru copiii lui, de 
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oamenii care se închinau la dânsul ca la un om mare ca să-i anunțe mai iute, de împăratul care se uita la toate cu neîncre-
dere și cu nemulțumire și certa pe ai săi cumplit la cea mai mică greșeală. Lui Emanuil îi venea să râdă când gândea cum 
îl tratează Ilie, cum îl numește târâie-brâu și cerșetor, ocărându-l necontenit.

— Dar prințisorul, urmă Ilie, nici el nu era mai bun decât ceilalți; și dânsul făcea tot soiul de nebunii și de lucruri 
neiertate, și dacă îl amenințai că ai să-l spui, deodată se făcea nevăzut și se ducea la mă-sa în brațe, căci mă-sa îl strică, 
cum strică mamele pe copii... Aici Ilie se uită cu coada ochiului spre femeia lui – și care a fost izgonită de împărat, fiindcă 
se purta rău și trăia tot cu oameni proști.

La aceste cuvinte Emanuil tresări, parcă îl mușcase un șarpe  și deodată strigă:
— Minți! Ea a fost o sfântă.
Ilie se uită cu mirare la tânăr și-1 întrebă:
— Ce știi tu de dânsa, Manuil?
— Eu? Eu? Am văzut-o cum făcea pe bolnavi sănătoși! Am ...
— Ei, și ce?
— Am văzut cum săracii o iubeau tare mult.
— Vreun bine nu mi-a făcut și băiatul ei m-a bătut de mă doare și astăzi; căci eu nu puteam să-l bat cum aș fi dorit, 

și de spus nu voiam să-l spun, ca să nu-l pedepsească rău, precum era lucrul rânduit. Acum îmi pare rău, căci el e pricina 
nenorocirii mele.

Acolo unde Emanuil era mai iubit, era la obor. Acolo ducea legumele ce cultiva spre a le vinde și a aduce lui Ilie 
banii ce strângea pe ele. Curând făcuse atât de multe, de le ducea în paner pe un asin. Într-o zi aduse acasă din târg o vacă.

Femeile și fetele îi dedeau flori, iar copiii strigau de departe:
— Manuil! Manuil! vino, iată calul mi s-a rupt în două! – Capra e bolnavă! – Mama are in și vrea ca tu să i-l vinzi, 

căci prinzi mai mult pe el. – Surioara mea a picat și necontenit strigă să vie Manuil, căci tu ai făcut sănătoasă pe Sanda. [...]
Într-o zi iarăși se duse Emanuil în oraș. El vânduse tot ce era al lui Ilie și ce era al său. Câștigul său propriu îl dăruise 

tot, încât nu-i mai rămăsese nimic, când, deodată, se apropie de dânsul un om care pierduse amândouă brațele și-1 rugă 
să-1 ajute cu ceva. Niciodată nu se atinsese Emanuil de avutul lui Ilie; însă acum credea că nu face un lucru rău și puse 
ceva bani în traista nenorocitului. În același moment el se simți apucat de grumaz:

— Ha! Tâlharule! Cerșetorule! strigă Ilie înfuriat. În sfârșit am pus mâna pe tine, ticălosule! Îți voi arăta eu ție, pre-
făcutule, ce gândesc de tine; așa îmi furi avutul meu și îmi răpești nevasta!

Și cu un ciomag noduros și cu o mână de fier, Ilie începu să bată pe Emanuil. Sângele se sui lui Emanuil în față. El 
voia să se apere. Însă după un moment de cugetare, lăsă brațele în jos, cu toate că loviturile picau peste dânsul ca grindina. 
Dar nu trecu mult și se adunară împrejurul lor oameni mulți. Iar sora fetei celei oarbe se azvârli cu curaj asupra lui Ilie. [...]

Exerciții rezolvate:
1. Calitatea esențială a tânărului este sugerată de proverbul:
A) Politețea nu costă nimic.  B) Mielul blând suge la două oi.  C) În față te cinstește și-n dos te vorbește.
D) Prietenul la nevoie se cunoaşte. E) Omenia este inima omului.

2. Împărăteasa a fost prigonită și vrăjmășită deoarece...
A) era o femeie rea.      B) îi păcălea pe oamenii bolnavi, cerându-le bani.  C) era clevetitoare.
D) punea mâinile pe oameni.   E) oamenii răi o invidiau pentru puterile ei.

3. De ce Emanuil s-a azvârlit la pământ?
A) pentru că era obosit    B) deoarece era întristat     C) pentru că s-a împiedicat
D) deoarece îl durea un picior  E) pentru că era răsfăţat

Să exersăm!
1. Ce nu l-a sfătuit pustnicul pe tânăr?
A) Să se culce cu gândul la mama sa.   B) Să îl cheme în ajutor.   C) Să nu facă nicio faptă rea.
D) Să se păzească.        E) Să devină pustnic.

10. Găsește ordinea corectă a acțiunilor relatate în text:
a) Emanuil cere sfat pustnicului.      b) Tânărul are dorința de a face fapte bune și frumoase.
c) Emanuil este îndurerat de moartea împărătesei.  d) Mama lui Emanuil vindeca bolnavii.
A) a, b, c, d    B) a, c, d, b  C) b, d, c, a  D) c, b, a, d  E) b, d, a, c
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3. Înaintea morții, tatăl fetei îi zice încet lui Emanuil, Rada!, pentru:
A) a-i cere să o trezească pe fată  B) a-l întreba de fata lui   C) a se interesa de fiica lui
D) a-i cere să aibă grijă de fată  E) a o vedea pentru ultima dată

4. Găsește seria potrivită pentru cuvântul bordei:
A) beci, cocioabă, bojdeucă    B) căsoaie, beci, cocioabă  C) colibă, bojdeucă, cocioabă
D) hrubă, beci, colibă    E) peșteră, cocioabă, bojdeucă

5. Din spusele lui Ilie, împăratul este un:
A) tată grijuliu și răzbunător    B) tată care îşi ignoră fiul  C) soț iubitor și generos
D) conducător aspru și viteaz   E) bărbat frumos și neînfricat

6. Ilie crede despre fiul împăratului că:
A) nu-şi iubeşte mama    B) are un comportament desăvârșit  C) este răsfățat de mama lui
D) va deveni un împărat bun   E) nu este iubit de mama lui

7. Ilie crede că Manuil...
A) vrea să îl decadă din drepturile părintești.    B) îl bârfește împreună cu oamenii din sat.
C) vrea să se căsătorească cu noua împărăteasă.  D) vinde produsele sub prețul pieței.
E) face fapte bune din banii stăpânului său.

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


