
Dragi copii, eroul povestirii noastre este isteţ şi curajos,

îi ajută pe cei buni şi îi pedepseşte pe cei răi. 

L-aţi recunoscut? Este Păcală!

Dear children, the hero of our tale is a brave and shrewd fellow

who helps good people and punishes those who are wicked. 

Do you know him? Of course you do! He is Păcală .
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Păcală a primit moştenire o vacă. 

La început el s-a bucurat dar după

puţin timp a văzut că nu este deloc

uşor să ai grijă de o vacă. În fiecare

zi o ducea la păscut şi la adăpat. 

Noaptea o păzea să nu o fure hoţii ...

În scurt timp Păcală s-a săturat 

de atâtea griji şi a hotărât să vândă vaca.



Păcală inherited a cow. It made him

happy, but he soon realized that 

it was not easy to look after a cow.

He had to take it out to pasture 

and down to the stream every day

and had to watch it during the night

so that it would not be stolen. 

After a short time Păcală got tired of

this neverending trouble and decided

to sell his cow.
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Într-o dimineaţă a legat vaca cu o funie

şi a pornit spre târg. Avea mult de mers

Păcală dar el nu se grăbea. 

Pe la prânz a ajuns într-o pădure. 

El era deja obosit, văcuţa era flămândă,

aşa că s-a oprit lângă un stejar mare, 

a lăsat-o pe văcuţă să pască, 

iar el s-a culcat lângă stejar şi a adormit.
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He tied a rope around the cow’s

neck and headed for market. 

Although it was a long walk, Păcală

did not hurry. At lunch time he found

himself in the middle of a forest. 

He felt sleepy and the cow was hun-

gry. So he let the cow graze and lay

down to sleep under a big oak tree.
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Crengile bătrânului stejar foşneau 

şi scârţâiau. Lui Păcală i s-a părut 

că stejarul îi spune ceva ...

- Scââârţ ... Fââş – fââş ...

- Ce zici? Da, e de vânzare vaca. 

O dau cu 70 de galbeni!

- Scââârţ ... Fââş – fââş ...

- Crezi că e cam mult? 

Bine, o dau şi cu 40.

- Scââârţ ... Fââş – fââş ...

- Nu ai acum banii? 

Bine, vin marţi după bani.

Bucuros că s-au înţeles, 

Păcală a lăsat vaca lângă stejar 

şi a plecat voios spre casă.
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There was a gentle breeze and the branches of the old tree were rustling and creaking:

“Crrr, crrr, shhh, shhh…”

“What? Oh, yes, I want to sell the cow for 70 gold coins.”

“Crrr, crrr, hsss, hsss…”

“Do you think it is too much? All right, maybe only 40.”

“Crrr, crrr, hsss, hsss…”

“Oh, I see. You have no money right now. Never mind, I will come back for it on

Tuesday.”

Păcală was happy that they had finally made a deal. He left the cow at the oak

tree and went home.


