
Aºteaptã  ie  un  dãrab  de  vreme  ºi  numa  ce-l  vede  pã  dracu
clopotind  pã  la  tri  demineaþa.   Îl  sfãde  cã-i  spurcat  ºi  strâcã
somnul  la  tãtã  lumea,   ºi-l  pune  sã   zâcã  cã-i  pare  rãu,  cã  sã-ºi
cearã  iertare  de  la  ie.  Da’ dracu’ hapsân  nu  vre  ºi  râde  de  ie.
Atunci,  ce  s-o  gândit  fata,  sã-l  lege  pã  dracu’ cu  funia  de  la
clopot  pânã  n-a  zâce  cã-i  pare  rãu  de  ce-o  fãcut.  ªi  sã  duce  ºî
cheamã  tãte  mãicuþãle  sã-l  vadã.  Zin  mãicuþãle  ºi-l  vãd  ºi  amu’
ºtiu  cã  nu  Mãriuca  le-o  supãrat  ºi-o  iartã.  ªi-l  roagã  pã  drac 
sã-ºi  cearã  iertare  de  la  ele  ºi  de  la  Dumnezãu.  Da’ iel  n-o  vrut
ºi  vo  tri  zâle  l-o  þânut  iele  legat.  Da-n  a  tria  zî,  ce  s-o  gândit
dracu’,  cã   nu  mai  poate  sta  iel  legat  de  atâtea  zâle ºi-o  zâs:
Doamne,  iartã-mã,  cã  am  greºât!  ªi-o  mninune  mare  s-o-ntâmplat
atuncia:  i-o  crescut  la  drac  aripi  ºi  s-o  înãlþat  la  ceruri!  Din  zâua
ceie  pã  Mãriuca  noastã  o  iubit-o  tãtã  lumea,  ºi-o  cinstit-o  ca  p-o
fatã  bunã,  harnicã,  mândrucã  ºi  cu  credinþã  tare.

Auzitã la Mãnãstirea Bârsana, de la Ioana Bârsan, 78 ani, 2000

Colecþia EMILIA BERINDAN

Snoavã

O fo on om º-o avut on slugã. O zâs cãtã iel:
- Mãi, da ºtii tu, poveºti?
- ªtiu, ave’, da’ numa’ de nu ti-i supãra  cã þî le-oi spune.
- Apoi, zâce, nu m-oi supãra.
- Ai grijã cã de ti-i supãra, apoi zâce,-i bai, o zâs omu.
- No, apoi spune.
Zâce:
Uite, domnule, m-am dus zâce, sã mã duc la moarã ºi am luat sacu’
de-a-umãr ºi m-am dus cã sã mã duc la moarã. Pã când m-am arãduit 
sã mã duc, moara n-o fost acasã.
- D-apoi unde-o fost?
- Moara o fost dusã pã costiºã sã culeagã vo douã pomniþã.
O zâs omu:
- Asta nu-i drept.
- Da cum sã nu hie drept. D-apoi, dumneta n-asculþ.
- Apoi, spune alta.
- Þ-oi spune alta. M-am înturnatu-napoi ºi m-am uitat pã marjinea
râului.
- Ce a fost?
- Era un moº înt-un vârf de plop, bob bãte, bob. Boii i-o pticat ºi bobu
sã opre.
-Asta nu-i drept, mãi, zâce, cum sã poate aºe?
- Ba-i drept, cã i-o aºe-am vãzut. No, alta. Dumneta nu asculþ la mine ºi

Douã-n casã îl poftea,
Una murgu i-l lua,
Una masa-i aºternea,
Nouã gãini cã îi frigea,
Una bucate-i punea,
Una la masã-l chema.
I-o pus blide peste blide,
Tãt cu gãini ºi pui fripte,
Pã deasupra împãnate,
Tãt pentru Vãlean gãtate.
El din bucate-o gustat,
De la inimã-o oftat.
ªi-o gustat o datã gras,
Sufletul abia ºi-o tras.
ªi-o gustat de douã ori 
ªi-o oftat de nouã ori;

Pasãrea sã prinde cu grãunþe, omu
cu vorba bunã.
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tãt zici cã nu-i drept. Apoi þ-oi spune cã mai ºtiu una api-aceie 
a hi drept.
- No, spune!
- Auz, domnule, io m-am dus în iad º-am vãzut acolo tare mulþ oamini.
Altu prinde peºti, altu taie lemne, altu-aduce apã, º-am vãzut pã tata
dumitale purtând lapte c-on mãgar.
- Minþ! o zâs cãtã iel.
- No, apoi nu-þ spun alta, gata.

De la Vasile Pop, 88 de ani, Remetea Chioarului, 1976

Colecþia Dr. ALEXA GAVRIL BÂLE

Fragmente de istorie oralã din zona de munte a Þãrii
Chioarului

În comunitãþile mici s-a perpetuat de-a lungul veacurilor obiceiul de a
povesti, de a se nara întâmplãri, fapte din vechime, întâmplãri ºi fapte
care au produs impresie, s-au evidenþiat prin tragism ori prin
spectacular, insinuându-se în mentalul colectiv.
Astfel, de-a lungul timpului  s-a ajuns ca fiecare comunitate, sat sã aibã
o veritabilã istorie localã transmisã oral. Rolul de depozitar ºi
transmiþãtor revenea bãtrânilor. În povestea la clãci, în pauzele lucrului
la câmp, ori chiar în timpul lucrului, la fântânã, la stâni, duminica dupã
ce se ieºea de la bisericã, la nunþi ori pur ºi simplu când doi oameni se
întâlneau, povesteau.
Fiecãrei întâmplãri mai deosebite din realitatea imediatã i se gãsea o
alta cu care se compara, ori cãreia i se asocia din trecutul mai mult sau
mai puþin îndepãrtat. Când oamenii nu erau atât de stresaþi, precum sunt
acum, aveau timp sã stea pur ºi simplu, în poveºti: vara, în zilele
ploioase , se adunau pe câte o talpã de prispã, mai ales cei bãtrâni,
bãrbaþii tineri ascultau ºi depãnau poveºti din trecutul satului sau al
satelor din jur. Toamna se povestea mult la clãcile de “desfãcatul
mãlaiului” ori la “bãtutul rujii”, iar în serile lungi de iarnã, se mergea,
pur ºi simpu, în “poveºti”. Se stãtea în jurul focului din vatrã, petrolul
era scump, ºi se povestea pânã târziu în noapte. Acestea se întâmplau
pânã înspre mijlocul anilor ºaptezeci, introducerea electricitãþii, apariþia
radioului în majoritatea caselor, apariþia televizunii au început sã
izgoneascã “poveºtile din bãtrâni” din viaþa satelor noastre.
Autorul acestor rânduri “a prins” încã, pe la începutul anilor optzeci,
bãtrâni din satele Cetãþele ºi Plopiº care vorbeau despre nãvãlirea
ultimei hoarde de tãtari, care a ajuns pe aceste alocuri în septembrie
1717, de parcã ar fi vorbit de întâmplãri la care ar fi asistat chiar ei, atât
de viu s-a pãstrat evenimentul în memoria zecilor de generaþii care s-au

ªi-o gustat a treia oarã
ªi-o ieºit pe prispã-afarã.
Spre rãsãrit s-o-nturnat
ªi din gurã-o cuvântat:
Rãsai, soare, mai curând
Sã te mai vãd strãlucind
ªi sã-mi pui ºaua pe cal,
Sã mã duc cale de-un an,
Sã mã duc, sã nu mai vin,
Pentru cã mi-au dat verin.
Eu pe ele le-am iubit,
Iar ele m-o otrãvit.
Rãmâneþi de-amu în pace
Cã altu nu m-oi întoarce,
Dacã n-aþi fost bucuroasã
Sã mai stau la voi în casã.
Mândrele la el priveau,
ªi din gurã cuvântau:
Mergi, Vãlene, sãnãtos,
Dacã nu eºti bucuros
Sã mai stai cu noi la masã,
Sã mai ºezi la noi în casã.
Vãleanu nostru scârbitu,
De la mândre o pornitu,
ªi i-o fost drumu cotitu
ªi cu moartea s-o-ntâlnitu.

Pãcalã însurat ºi femeia nebunã.
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