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A fost odată un bărbat a cărui nevastă se prăpădise, lăsându-l să aibă singur grijă de copila 
lor, Irina. Timpul trecu, iar bărbatul îşi făcea griji că fetiţa se simte singură, aşa că îşi găsi o 
nouă nevastă, care avea şi ea o fiică.

— Acum vom fi din nou o familie, spuse el.
Dar curând tatăl Irinei îşi dădu seama că făcuse o greşeală teribilă. Maştera era iute la mânie 

şi o ura pe Irina. O punea să muncească din greu, să taie lemne, să dea de mâncare la porci şi să 
frece duşumelele, în timp ce fiica ei, Nonna, zăcea toată ziua în vârful patului şi mânca prăjituri. 
Dacă Irina sau tatăl ei îndrăznea să se plângă, maştera arunca cu oale şi tigăi după amândoi.

Într-o dimineaţă de iarnă, maştera hotărî că venise vremea ca Irina să se mărite.
— Totul e aranjat, îi spuse ea tatălui Irinei. Ia sania, du fata în pădure şi las-o lângă pinul cel 

înalt.
— O să îngheţe de frig! se tângui tatăl Irinei.
— N-o să-şi aştepte mirele prea mult, îi promise maştera.
Irina şi tatăl ei se temeau prea tare ca să se împotrivească.
Fata îşi adună lucruşoarele în tăcere. Nu avu voie să ia de mâncare decât nişte coji din troaca 

porcilor.
Maştera îi privi cum se îndepărtează şi râse mulţumită de şiretlicul ei ticălos.
— Călătorie sprâncenată! strigă ea.
Irina şi tatăl ei merseră adânc în pădure. Când ajunseră la pinul cel înalt, tatăl nu se îndură 

să-şi părăsească fata.
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— Nu fi trist, tată, zise Irina curajoasă. În-
toarce-te repede acasă, să nu dai de necaz.

După ce tatăl plecă, Irina se aşeză pe un 
ciot, dârdâind de frig, şi scoase mâna de coji 
din buzunar. Deodată, auzi un zgomot de paşi 
pe zăpadă. Îşi făcu apariţia o siluetă scânte-
ietoare cu barbă albă care acoperi co pacii 
cu chiciură şi îi împodobi cu ţurţuri.

Moş Gerilă se opri şi se uită lung la Irina.
— Îţi e cald, copilă? întrebă el.
— Da, domnule, mi-e cald, spuse Irina po-

liticoasă, deşi îi clănţăneau dinţii.
Moş Gerilă făcu 

un pas spre ea şi îi 
aşternu un covor de 
gheaţă la picioare.

— Tot cald îţi e, 
îmbujorato? întrebă 
el.

— Da, domnule, 
tot mi-e cald, spuse 
Irina, deşi îi amor-
ţiseră degetele.

Moş Gerilă se 
apropie şi mai mult, 
făcând să ningă.

— Tot cald îţi e, 
buze vinete?

Irina de-abia mai 
vorbea, iar când tră-
gea aer în piept 
sim ţea un junghi în-
fiorător.

— Da, domnule, 
mi-e bine, şopti ea.

Atunci, Moş Gerilă văzu zâmbetul cura-
jos al Irinei şi i se făcu milă de ea. O înveli cu 
o pelerină stacojie şi pături călduroase.

În acea noapte, tatăl Irinei nu închise un 
ochi. În zori, se duse călare în pădure, te-
mându-se că fata lui murise. Dar, spre în-
cântarea lui, o găsi pe Irina bine sănătoasă, 
îmbrăcată călduros şi cu un cufăr plin de 
daruri la picioare.

Când se întoarseră acasă, maştera se în-
furie la culme.

— Să meargă şi Nonna în pădure, zise ea. 
Merită haine şi cadouri mai scumpe decât 
Irina!

Aşadar, în dimineaţa următoare, tatăl 
Iri nei o duse pe Nonna în pădure.

Nonna aşteptă cu nerăbdare lângă pinul 
cel înalt, mâncând prăjituri. Curând, apăru şi 
Moş Gerilă. Se opri şi se uită lung la Nonna.

— Îţi e cald, copilă? întrebă el.
— Normal că nu! se răţoi Nonna. Dă-mi 

repede o pelerină. 
Mi-ar şedea bine 
cu una îmblănită.

Moş Gerilă se 
încruntă şi se apro-
pie.

— Ţi-e cald, îm-
 bujorato?

— Nu! strigă 
Nonna. Îmi tre-
buie numaidecât şi 
o căciulă de blană 
şi cizmuliţe.

Moş Gerilă se 
apropie şi mai mult, 
clătinând din cap.

— Ţi-e cald, bu-
ze vinete?

— NU! zbieră 
Nonna. Eşti surd, 
mo şule? Dă-mi oda-
tă cufărul plin de da-

ruri şi ai grijă să fie mare!
Atunci, Moş Gerilă văzu privirea hrăpă-

reaţă a Nonnei şi ridică toiagul.
A doua zi de dimineaţă, maştera se duse 

ea însăşi în pădure. O găsi pe Nonna albă 
ca zăpada, învelită cu o pătură de chiciură, 
iar la picioare nu avea decât o cutie cu ace 
de pin. O strânse tare în braţe pe fiica ei, 
care tremura, dar Nonna era atât de rece, 
încât înţepeniră amândouă de frig.
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