
Brânza ta, groºtiorul tãu,
untu’ tãu
De unde-i luat de unde-i
aºezat
Sã vie laptele tãu nencetat,
Sã vie mândru ºi frumos
Cum l-o lãsat Domnu’
Cristos!
Sã lua mândraia sã duse
De la ocolu’ domn-sãu
Tot rãgnind ºi mugind
Nime-n lume n-aude,
Nime-n lume nu vede,
Numa Maica Sfântã
Din poarta cerului,
Din raza soarelui.
Maica Precistã zice:
-Mândraie mândrã ºi fru-
moasã
Ce rãgneºti, ce mugeºti
Ce te nãcãjeºti?
-O, Maicã Sfântã Precistã
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Eresuri

Fata Pãdurii

Un cioban din satul Onceºti povesteºte cã însãºi Fata Pãdurii obiºnuia

sã-ºi facã pat de flori ºi frunze în spatele stânii: era naltã de vo doi

metãri, cu spinarea ca o covatã ºi cu pãr lung ca de aur pânã-n cãlcâie.

Sã învârté pângã stânã de gândem cã zboarã. Avé pãru cela mândru ºi

numa’ de teaptãn sã temé. Când strâgam: în stãi, tu, fatã, cã te-oi 

teptãna, sã spãrie ºi odatã sã fãcé nevãzutã.

† De la Ioan Drãguº, 83 ani, 1990, Onceºti

O fo’ Vergel la un fecior din sat de la noi. ªi-o zinit Fata Pãdurii ºi tãt o

pândit pã la fereºti. ªî noi, ce gândeºti? Am luat o cizmã mare de la un

fecior din pticioare. ªî am pus-o în tindã. ªi-o zinit Fata Pãdurii, ºi-o

vãzut cizma ceie ºi º-o bãgat amândouã pticioarele în té, º-o jucat de

una sângurã pânã n-o mai putut de truditã. ªi tãþi o prins-o ºi-o fugãrit-

o de-acolo.

† De la Ioan Drãguº, 83 ani, 1990, Onceºti

Omu’ Apii

Demult tare, trãie pã la noi Omu’ Apii. Stãtea pã o ptiatrã mare în 

mijlocu’ râului ºi avé o barbã mare, lungã ºi albã ºi era îmbrãcat într-o

cãmeºã largã, lungã pânã-n pãmânt. Io eram cocon pã atunci ºi am fost

dus cu oile la pãscut. ªi o zinit o furtunã mare. Tuna ºi fuljera de feri

Doamne, ce-o fo’! ªi cum vinem de pã câmp, avem de trecut Iza. Când

nu ploua era micã apa ºi putem tré cu oile. Da’ amu’ cum s-o pornit

ploile, ºi-o tare crescut apa, era greu de trecut. ªi n-am ºtiut odatã ce sã

mã fac. ªi am dat sã intru-n apã, amu sie ce-a si. ªî în mnijlocu’ apii

ºidé un om bãtrân cu haine albe ºi-o zâs cãtã mine, cã sã nu trec amu’

apa cã-i tare mare ºi m-oi îneca. ªi-o zâs cã sã mã duc roatã pânã la

pod, cã dincolo de pod m-aºteaptã mama, cã-i tare nãcãjâtã cã nu ºtii

ce-am pãþât, de nu mãrg acas’. ªî când rãdica omu’ cela mâinile, stãteu

ploile ºî când le lãsa în jos, iarã începe a ploua. ªi m-am temut când am
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O cerut traista să golească desagii.



Bine ai fãcut cã m-ai  
întrebat.
Cum n-oi rãgi, cum n-oi
mugi
Cum nu m-oi nãcãji?
Laptele luatu-mi-l-o,
Viþelu rãitu-mi-l-o
Mintea smintitu-mi-o
-Mândraie mândrã ºi fru-
moasã
Nu rãgi, nu mugi, nu te
necãji!
Laptele din Ierusalim aduce-
þi-l-oi
Cu iarbã cositã hrãni-te-oi
Bine te-oi hrãni,
Bine te-oi adãpa,
Tãt cu unt ºi cu groºtioru
Ca þarina cu sãmãnãturile,
Pãdurea cu frunzele,
Câmpu cu roua. 
De þi l-o luat bãrbat
Ori femeie
Crepe-i boaºtele,
Verse-i-se sângele

vãzut aºã minune mare ºi m-am gândit cã numa’ Omu’ Apii puté si ºi

mi-am amintit cum grãieu ºi bãtrânii în sat de el. ªi l-am ascultat ºi

m-am dus pã unde o zâs el. ªî într-adevãr  la capãtul podului mã

aºtepta mama.

†  De la Ioan Drãguº, 83 ani, 1990, Onceºti 

Vineu niºte ouamini cu cãruþa de la oraº. ªi când o trecut pã malu’ Izei

o vãzut o fatã lângã o stâncã. Prãnica niºte cãmeºi, colo-n apã. Era

naltã ºî hâdã ºi dezbrãcatã, cu pãr lung ºi alb. ªî tãt spãla ºi cânta. ªi un

om din cãruþã o strâgat cãtã ié: Piei, tu, Sãtanã! ªi de-atunci ºi-o ptier-

dut vocea. Un an de zâle n-o mai putut grãi.

Ielele

Am fo’ dus la joc în sat. ªi-o þânut pânã noaptea târziu. În drum spre

casã, am avut de trecut pânt-o pãdure. ªi m-am pus un ptic jos sã mã

hodinesc. ªi-odatã am vãzut oricé. O fo’ aºe’, nu tare departe de mine

niºte fete tare mândre, aºé faine nici n-am mai vãzut. ªî jucau ca 

nebunele acoale tãte despletite ºi goale. M-am gândit cã aieste-s ielele

de care am tãt auzit, ºi nu m-am miºcat de-acolo di pã locu’ meu, cã sã

nu mã vadã. O jucat, ce-o jucat, ºi-apoi nu s-o mai vãzut. M-am rãdicat

sã mãrg cãtã casã ºi tare m-am spãriet când am vãzut cã iarba pã unde o

jucat iele, tãtã o fo’ arsã de gândeºti c-o fo’ fãcut foc. 

† De la Ioan Drãguº, 83 ani, 1990, Onceºti 

Un fecior de la noi o zâs c-o vãzut înt-o poieniþã niºte lumnini aºé mici

care tãt sãreu, de gândeai cã joacã. ªi o fo’ curios omu’ cã sã vadã ce-i

ºi s-o luat dupã luminile cele.

Atâta mai ºtie cã o sâmþât cã-l prinde oricé ºi-l ié pã sus ºi-l învârté. ªi

api a doua zî dimineaþã l-o gãsât oaminii aºé fãrã puteri ºi tare beteag.

ªî l-o tãt descântat o babã care sã ºtie cu aiestea, pânã s-o fãcut bine.

De-atunci omu’ cela n-o mai îmblat noaptea, ori dacã i-o fo’ tare musai

sã margã oriunde, api purta ai la brâu, cã zice cã dacã ai de-acela, nu sã

leagã nimnic rãu de tine.

†  De la Ioan Drãguº, 83 ani, 1990, Onceºti

L-o cinstit ţâgăneşte.
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