


Odată, vara, mă furișez din casă și mă duc ziua în 
amiaza mare la moș Vasile, unchiul meu, să fur niște cireșe, 
căci numai la el și încă la vreo două locuri din sat erau cireși 

văratici.



Și ca să nu mă prindă furând cireșe, intru mai întâi în 
casa unchiului prefăcându-mă că îl caut pe vărul meu Ion să 
ne ducem împreună la scăldat.

- Nu-i acasă Ion, zice mătușa Marioara. 

* Suman = haină lungă, până la genunchi, purtată de țărani și de țărance  



Auzind acestea, mi-am luat rămas-bun de la mătușa 
Mărioara bucurându-mă în gând că vărul meu nu era acasă. 
Am ieșit din casă, prefăcându-mă că mă duc la scăldat și 
strecurându-mă ușor, m-am urcat direct în cireș.



Mă grăbeam să culeg și să ascund cât mai multe 
cireșe în sân, când deodată, mă trezesc cu mătușa Marioara 
sub cireș. Cu un băț în mână, mă amenința că mă așteaptă 
jos să mă învețe minte unde-i scăldatul. 



Văzând mătușa că nu am de gând să cobor din cireș, 
începe ea să urce în cireș după mine, tot amenințându-mă. 
Atunci eu, am sărit din cireș direct în lanul de cânepă al 
mătușii.



Mătușa coborî după mine și începu să mă fugărească 
prin lanul de cânepă care era crudă, frumoasă, deasă și 
înaltă până la brâu. Cum n-aveam timp nici să sar gardul 
mătușii, nici să scap de ea, am alegat așa prin toată cânepa 
culcând-o la pământ.



Deodată, mătușa se împiedică de ceva și 
cade jos. Eu, repede sar gardul și fug acasă, fiind 
în acea zi foarte cuminte.



Spre seară, unchiul Vasile veni cu paznicul, îl 
cheamă pe tata la poartă și îi povesti pățania, punându-l să 
plătească paguba. Și a plătit tata stricăciunile făcute de 
mine, iar apoi îmi dădu o bătaie zdravănă.



Și iac-așa cu cireșele. S-a împlinit repede 
vorba mamei care zicea: Dumnezeu n-ajută celui 
care umblă să fure.

Dumnezeu n-ajută 

celui care umblă să 

fure.




