
CINCI PÂINI

Judecata
Și așa, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. 

Și cum ajung într-un loc care era judecătorie, se înfățișează 
înaintea judecătorului şi încep a povesti, pe rând fiecare; 
cum a venit întâmplarea de au călătorit împreună, de au stat 
la masă împreună, câte pâini a avut fiecare, cum a mâncat
drumeţul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dânşii, cum le-
a dat cinci lei drept mulţumire şi cum cel cu trei pâini a 
găsit cu cale să-i împartă.
Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare aminte, 
zise lui Ștefan:

– Şi nu eşti mulţumit cu împărţeala ce s-a făcut, omule?
– Nu, domnule judecător, zise acesta; noi n-am avut de 

gând să luăm plată de la drumeţul străin pentru mâncarea ce
i-am dat; dar, dac-a venit întâmplarea de-aşa, apoi trebuie
să împărţim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele
nostru. Aşa cred eu că ar fi cu cale, când e vorba de 
dreptate.

– Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi
fă bine de înapoiază un leu lui Ioan, care spui c-a avut trei
pâini.

– De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, 
zise nemulţumitul cu îndrăzneală. Eu am venit la judecată să
capăt dreptate, şi văd că dumneata, care ştii legile, mai rău
mă înfunzi. De-a fi să fie tot aşa şi judecata dinaintea lui
Dumnezeu, apoi vai de lume!

– Aşa ţi se pare dumitale, zise judecătorul liniştit, dar ia
să vezi că nu-i aşa. Ai avut dumneata două pâini?

– Da, domnule judecător, două am avut.
– Tovarăşul dumitale, avut-a trei pâini?
– Da, domnule judecător, trei a avut.

– Adineauri, parcă singur mi-ai spus, zise
judecătorul, că aţi mâncat toţi tot ca unul de mult; aşa
este?

– Aşa este, domnule judecător.

Aceasta este prim aparte a poveștii.
Citește-o și apoi…  recreaz-o!
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– Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se 
poată şti hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a 
tăiat fiecare pâne în câte trei bucăţi deopotrivă de mari; 
câte bucăţi ai fi avut dumneata, care spui că avuşi două
pâini?

– Şase bucăţi aş fi avut, domnule judecător.
– Dar tovarăşul dumitale, care spui că avu trei pâini?
– Nouă bucăţi ar fi avut, domnule judecător.
– Acum, câte fac la un loc şase bucăţi şi cu nouă bucăţi?
– Cincisprezece bucăţi, domnule judecător.
– Câţi oameni aţi mâncat aceste cincisprezece bucăţi de 

pâine?
– Trei oameni, domnule judecător.
– Bun! Câte câte bucăţi vin de fiecare om?
– Câte cinci bucăţi, domnule judecător.
– Acum, ţii minte câte bucăţi ai fi avut dumneta?
– Şase bucăţi, domnule judecător.
– Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneta?
– Cinci bucăţi, domnule judecător.
– Şi câte ţi-au mai rămas de întrecut?
– Numai o bucată, domnule judecător.
– Acum să stăm aici, în ceea ce te priveşte pe dumneta, 

şi să luăm pe istalalt la rând. Ţii minte câte bucăţi de pâine 
ar fi avut tovarăşul d-tale?

– Nouă bucăţi, domnule judecător.
– Şi câte a mâncat el de toate?
– Cinci bucăţi, ca şi mine, domnule judecător.
– Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?
– Patru bucăţi, domnule judecător.
– Bun! Ia, acuş avem să ne înţelegem cât se poate de 

bine! Va să zică, dumneta ai avut numai o bucată de 
întrecut, iar tovarăşul dumitale, patru bucăţi. Acum, o 
bucată de pâine rămasă de la dumneta şi cu patru bucăţi de 
la istalalt fac la un loc cinci bucăţi?

– Taman cinci, domnule judecător.
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– Este adevărat că aceste bucăţi de pâine le-a 
mâncat oaspetele dumneavoastră, care spui că v-a dat cinci
lei drept mulţumire?

– Adevărat este, domnule judecător.
– Aşadar, dumitale ţi se cuvine numai un leu, fiindcă

numai o bucată de pâine ai avut de întrecut, şi aceasta ca şi 
cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece aţi primit bani de la 
oaspetele dumneavoastră. Iar tovarăşul dumitale i se cuvin
patru lei, fiindcă patru bucăţi de pâine a avut de întrecut. 
Acum, dară, fă bine de înapoiază un leu tovarăşului dumitale. 
Şi dacă te crezi nedreptăţit, du-te şi la Dumnezeu, şi las’ 
dacă ţi-a face şi el judecată mai dreaptă decât aceasta!

Ștefan, văzând că nu mai are încotro şovăi, înapoiază un 
leu tovarăşului său, cam cu părere de rău, şi pleacă ruşinat. 

Ioan, uimit de aşa judecată, mulţumeşte judecătorului
şi apoi iese, zicând cu mirare:

– Dacă pretutindeni ar exista astfel de judecători 
care nu suportă proștii, atunci cei care greșesc nu ar face 
niciodată apel la lege. Și așa-numiții avocați, nemaiavând nici 
un mijloc de a trăi din discuțiile lor, fie ar face o muncă 
cinstită, fie ar muri de foame. Și oamenii buni ar trăi în pace!
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