
IOANA POP – TUPIȚĂ

Povești

Împărțala cea dreaptă

Era duminică. Tătă familia s-o întors de la beserică și s-o așezat la masă. Găzdoaia
o-ncălzât mâncarea ș-o pus pă masă oala cu  zamă de găină, cu resteuță și găină friptă. După
ce o mâncat zama, o vrut să mânânce din găină, da nu s-o putut înțălege care ce să  mănânce.
O țâgancă care umbla cu  cerutu de pomană, tumna atunci o intrat în casă șî i-o auzât
sfădindu-să. Atunci le-o zâs:

Lăsațî-mă pă mine, să-i  fac parte dreaptă la fiecare. Ș-o lăsat-o. Țâganca o tăiet capu
găinii șî l-o dat gazdei casei, zâcându-i:

Capu i-l dau gazdei, că el îi capu căsî. 
Apoi o tăiet șăzutu găinii și i l-o dat găzdoaiei, zicând: 
Șăzutu îl dau găzdoaii, că ea tăt șede în casă. 
Apoi o tăiet ariptile șî le-o dat fetelor, zicând:
Ariptile le dau fetelor că pleacă din casă, își ieu zboru.
Apoi o tăiet pticioarele și le-o dat feciorilor, zicând:
Pticioarele le dau feciorilor că  ei îs cei ce tăt umblă, iar restu de găină l-o luat ea.
Și așă o făcut țâganca parte dreaptă la fiecare.1

Țâganu după mniere

Un țâgan umbla pân pădure după mniere de albină, de la albinele care erau
pân bortele fagilor. Într-o zi, pă când s-o gătat de plecat după mniere, purandelul i-o zâs lui
tată-so:

Ia-mă, tată, și pă mine, batăr de lingău. Și până la urmă țâganu l-o luat. O luat scara,
căldara ș-o plecat cu  purandelu după el în pădure după mniere. În borta unui fag înalt, o
auzât bâzâit. O pus scara, o luat căldara în mână ș-o urcat să ieie mnerea. Când o băgat
mâna-n scorbură, o scornit un cuib de găuni care o ieșât din bortă la el ș-o-nceput să strâge
purendelului:

Adă scara, na căldara, futu-i comândarea. Fuji, lingău, că fug și eu, că de cum m-o
mușcat, tăt huc m-am c...t.2

1 Performer Maria Tupiță, 82 ani, Mara, 2012.
2 Performer Maria Vișovan, 60 ani, Ocna Șugătag, 2012.
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Pruncu

Era primăvară. Pruncu cel mic să juca în grădină șî culegea flori. Un om trecea pă
uliță cu caru cu plugu la arat. Când l-o văzut pă prunc în grădină, l-o întrebat:

- Măi, ce fac ai tăi?
Pruncu o răspuns:
- Tata-i dus să astupe o pagubă șî să facă una mai mare, mama-și lucră lucru nelucrat,

iar soru-mea plânge râsu de astă vară.
Ei, ce făceau fiecare? Tată-său o mărs în câmp să  astupe un șanț ce l-o făcut vecinu

șî-i treceu carăle p-un colț al pământului lui ș-o săpat altu mai mare să-i treacă carăle de-a
lungu pământului vecinului. Mă-sa o frământat șî copt un cuptor de pită deoarece o tăt cerut
cu împrumut de pe la vecine șî amu o trebuit s-o dăie înapoi. Soru-sa făcea un prunc șî să
văita după râsu din vară.3

Țâganca

Într-o zî, găzdoaia din casă să trezește cu o țâgancă cu un purandel legat la grumaz.
Cum o intrat în casă, o început să ceară:

- Dă-mi, niște lapte la ăsta mic!
Găzdoaia i-o pus o finge de lapte pe care după ce i l-o dat, țâganca l-o și băut. Atunci

găzdoaia i-o zis țâgăncii:
- Da, bată-te marea, da l-ai băut tu, nu l-ai dat la prunc!
- Da, da, l-am băut io p-aici pân gură, da i-l dau p-aici pân țâță.
Cum pita era la copt în bloadăr, găzdoaia mere să vadă dacă-i coaptă șî cum o fo

coaptă, o scoate din bloadăr, da țâganca mere și ea iute ș-o ștoptit-o zâcând:
- Ptui, ptui, da mândră s-o făcut.
Atunci găzdoaii nu i-o mai trebuit pita ștoptită de țâgancă, așă că i-o dat-o ei. Așă că

țâganca o plecat și cu pită.4

Flocoasa

O femeie o fost joi la târg. A doua zî de dimineață stătea supărată în portiță. Vecina
o-ntrebat-o:

- Da ce-ai pățât tu, de ești așă supărată?
La care i-o răspuns:
- Ia, ieri am fost la târg, am descrețât descrețaua, am scos pă lucia, am luat-o pă roșia,

am zânit acasă, am pus pă roșia-n burduhoasa, da o zânit flocoasa pă întunecoasa ș-o mâncat
3 Performer Ioan Vraja, 50 ani, Giulești, 1980.
4 Performeră Maria Tupiță, 80 ani, Mara, 2012.
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pă roșia din burduhoasa.
Ei, știți ce s-o-ntâmplat? Femeia o mărs la târg, o desfăcut punga ce-o avea la gât,

pusă-n sân, o luat banii din ea, i-o dat pă carne, o zânit acasă, o pus carnea-n oală, dar în
noapte o zânit mâța ș-o furat șî o mâncat carnea din oală. Pântru aceie o fo supărată.5

Mâțu cu clopoțăl

Era o babă ce șâde la marginea satului lângă pădure, sângură cu mâțu ei, dar mâțu-i
tăt urca la stălaja unde punea oalele cu lapte la prins și-i mânca groștioru di pă oale.
Supărată, baba s-o tăt gândit cum să-l prindă, așă că o cumpărat un clopoțel pe care i l-o
legat la grumaz, să-l audă când mere la stălaja cu  oalele, să  mănânce groștioru. Noaptea
pă când durne, numa ce auzî clopoțălu. Mâțu o intrat în casă pă horn și iute la stălajă. Baba
o luat o botă și l-o bătut să-l înveță minte. A doua noapte iarăo intrat în casă pă horn, la
oalele di pă stălajă șî din nou baba i-o dat o bătaie bună. În noaptea a treia, când mâțu o
intrat din nou pă horn la oalele di pă stălajă, baba l-o prins și i-o dat o bătaie soră cu moartea.
Cum o scăpat din mânurile babii, mâțu o luat-o la fugă pân pădure, unde s-o-ntâlnit cu
vulpea. Când l-o văzut vulpea așă de țanțoș șî mai ales cu clopoțăl, s-o făcut pă lângă el,
l-o poftit la ea și la urmă l-o-ntrebat dacă  nu vrea să  sie soțu ei iar el o fo  de acord. A doua
zi vulpea o zâs:

Amu vreu să te cunoască și pretinii mei, să  vadă ce soț am. Așă c-o plecat cu  el
alăturea pân pădure, până la jupânu lup, da aiesta când o auzât clopoțălu, o luat-o la fugă.
O mărs mai departe să-l întâlnească pă urs da ș-aiesta s-o făcut pă dup-un fag la auzu
clopoțălului și gata-gata să dăie și el bdir  cu  fujâții, apoi i-o zâs jupânei vulpi:

- Măi, ce țanțoș soț mai ai șî tu!
- Ei, vezi, ce soț mi-am găsât, de bagă-n spărieți pă tăți din pădure.
Așă că  mâțu cu  clopoțăl o rămas în pădure cu  jupâna vulpe șî nu s-o mai întors la

babă, care amu tumna o rămas sângură de tăt.6

Lăudătoru

Era un om gazdă ce avea un fecior puțân șchiop de un pticior șî nu vedea bine c-un
ochi. S-o gândit să-l însoare cu  o fată  vrednică, chiar de nu-i așă de gazdă. S-o gândit să
ieie cu  el la pețât un lăudător care să-ntărească spusele lui, ca să-și poată însura fecioru.
Așă că  l-o luat cu  el pă un țâgan, cu  care o mărs la pețât la casa fetii. O ajuns la casa fetii,
o intrat în casă, o scos o uiagă de horincă să beie câte-un pahar, să  prindă curaj, apoi o
început să  spună după ce-o zânit. Omu zâsă:

- Ia, am zânit pă pețâte, că  voi aveți fată de măritat iar io am un fecior de însurat, io
5 Performeră Maria Tupiță, 80 ani, Mara, 2012.
6 Performer Nuțu lui Șandrea, 72 ani, Nănești, 1962.
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am la fecior avere, io am să-i dau  de zestre două vaci. Iar țâganu:
- Ce două, patru!
- Da-i știop de un pticior, zâsă omu. 
Iar țâganu:
- Ce de un pticior, de amândouă!
- Am să-i dau o păreche de boi, zâsă omu. 
Iar țâganu:
- Ce una, două!
- Da videți, că  nu vede bine c-un ochi, zâsă  omu. Iar țâganu:
- Ce, c-un ochi, cu  amândoi!
Șî așă că părințî fetii s-o spăriet de cele spuse de lăudător și nuntă  n-o mai fost.7

Datoria popii

Era duminică. Popa s-o pregătit să margă la slujbă. Înainte de a pleca, l-o chemat pă
Pătru, pă slugă șî i-o zâs:

- Măi, Petre, în du-te, până la Pavăl, la măcelar, să-ți dăie niște carne, că i-oi
plăti eu!

Popa o plecat la beserică iar Pătru după carne, da pă când o ajuns la Pavăl, la măcelar,
și    i-o spus că  l-o trimăs popa după carne, aiesta i-o zâs mânios:

- Îl bag în ceie a mâne-sa, că  nu mi-o plătit nici  carnea de data trecută. Și n-o vrut
să-i dăie carne. Așa că  Pătru o făcut cale-ntoarsă șî s-o dus și el la beserică la slujbă. Pă
când o ajuns în beserică, popa predica:

- Petre, Petre, ce-o zâs Pavăl? 
Iar sluga Pătru i-o dat răspunsu  cântând:
- Că vă  bagă-n ceie a mâneeee-voastăăăă, că nu i-ați plătit carnea nici data

trecutăăăă!8

Să-ți țâi gura!

Într-un sat o trecut la cele veșnice un om, gazdă  mare. Familia s-o pregătit așă cum
să  cuvenea de-o petrecanie pă cinste. Așă că pă lângă popa din sat, o mai chemat șî pă popa
din satu  vecin. După prohod șî așezarea-n groapă păntru odihna de veci a răposatului,
familia a poftit la masa de pomană pă tătă lumea, unde o băut, o mâncat  tăți pă săturate.
După masă  și după cântarea În veci pomenirea lui, tătă lumea o plecat, așă că  după ce
popa o primit plata (o sută de lei, colac, lumină), o plecat și popa din satu  vecin cătă parohia
lui. Dar ca s-ajungă la parohia lui, popa o trebuit să treacă  păste-un câmp. Cum era în formă
7 Performer Ioan Burnar, 50 ani, Mânăstirea, 1980.
8 Performer Ioan Pop, 55 ani, Giulești, 1980.
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după masa de pomană, mărgând, o-nceput să  cânte:
- Bine-i popă, zău, mănânci  bine, bei bine, capeți șî colac șî lumnină ș-o sută de lei.
Cum p-acolo își pășteau oile niște păcurari care o auzât ce cântă popa, i-o ieșit înainte

șî          i-o zâs: 
- No, părinte, ori suta de lei ori gâtu!
Uite, așă, popa le-o dat  suta de lei, ce altceva avea să  facă? Mărgând mai departe,

popa o-nceput să cânte din nou:
- Bine-i popă, zău, mănânci  bine, bei bine, capețî șî colac șî lumnină ș-o sută de lei,

numa să-țî țâi gura.9

Taie lungă, să ne-ajungă

Erau chișălegile. Amu porcu era tăiet șî pus pă tingă-n pod. La o fată, care ce-i drept,
era tare mândră, o mărs mai mulți feciori. Tăți o scos câte-o uiagă de horincă ș-o băut cu
tățî în casă. Amu la un pahar de horincă ar si  marsă ș-un ptic de slănină, ori  cârnațî ori un
ptic de brânză, da gazdele căsî nu s-o nădăit să  puie și ei oarice pă masă. Dacă o văzut că
nu le pune nimnic de îmbucat pă masă, batăr că  ei  o adus horincă, ce s-o grăit, care or ieși
primii din casă, să  urce-n pod, să  ieie cârnaț și slănină și să  mănânce. Zâs șî făcut. După
ce primii feciori o ieșât, fata i-o petrecut da după ce fata s-o-ntors în casă, feciorii din casă
o început a hori:

Taie lungă să ne-ajungă
Și grăbește cătă scară, 
Să nu iasă gazd-afară.

Gazdele râdeu și să  mnirau că  ce hore mai îi șî asta. S-o nădăit ce hoare o fo  aceie
numa dimineață când o urcat în pod după cârnaț, slănină șî șold, să  pună la foc de jumări
la tocană, ca să  prânza.10

Câștiga

Nevasta unui om o mărs la târg cu  o păreche de boi, să-i vândă. Acolo, o întâlnit un
jâd cu care o târguit boii dar jâdu  n-o avut banii la el, să-i plătească  boii până la târgu
celălalt. Atunci  femeia l-o-ntrebat:

- Da cum te-oi cunoaște?
Iar jâdu o zâs:
- Dă-mi șî guba, că  atunci  alt jâd cu  gubă n-a si-n târg!

9 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2002.
10 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2000.
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După târg, femeia o mărs acasă la bărbat. Când bărbatu-său o-ntrebat-o unde-s banii
– deoarece n-o văzut-o cu  boii – i-o povestit cum o vândut boii la jâd pă datorie, până la
târgu celălalt, șî cum i-o dat șî guba ca să-l cunoască. Supărat foc, bărbatu i-o zâs:

- Mă duc de-acasă. De-oi mai găsî o mută ca tine, m-oi mai întoarce, de nu, nu!
Ș-o luat mâța și-o băgat-o-n sac și-o plecat la drum. Pe vremea aceie, n-o prea fost

mâți. Câtă sară, s-o cerut de mas la o gazdă. Aceasta i-o zâs:
- Io am o cameră goală, da-i plină de șoarici, nu știu cum îi putea durni în ea.
Omu o zâs:
- Nicio grijă, dorm ș-acolo.
O intrat în cameră, o dat drumu la mâță și s-o culcat. Pă dimineață toți soaricii o fo

morți, grămadă într-un colț al camerii. Gazda căsii, când o intrat în cameră  și-o văzut cele
întâmplate, l-o întrebat cum o răușit să  prindă toți șoarecii iar el i-o arătat mâța șî i-o zâs:

- Câștiga i-o prins!
Deoarece gazda avea mulți șoarici pân gospodărie, l-o rugat să-i vândă Câștiga,

că-i dă cât cere pă ie. Atunci omu i-o cerut o păreche de boi pă ie, deoarece avea două
părechi de boi în grajd iar acesta s-o-nvoit. Atunci  omu o luat părechea de boi ș-o plecat
cătă casă.  Gazda după el, să-l întrebe ce mănâncă Câștiga iar el i-o zâs:

- Pită, mălai și ce ai!
- Ce?
- Pită, mălai și ce ai!
- N-am înțăles!
Iar acesta mânios i-o răspuns:
- Pită, mălai și p-a mâne-ta!
Atunci ș-o zâs: „Vai, de mine și de mine, poate c-o mănâncă șî p-a femeii” și s-o-

ntors acasă  supărat, cu  gându  cum să  scape de Câștiga. Întors acasă, ș-o urcat femeia
într-un păr dinaintea căsî ș-o dat  foc la casă unde era Câștiga, ca să  scape de ea. Mâța,
când o văzut că-n casă-i fum, o sărit afară pă fereastă și iute-n păr sub sumna nevestii. Ie
s-o spăriet ș-o-nceput să  dăie din mânuri șî din pticioare după mâță șî cum  nu s-o țânut, o
pticat din păr și-o murit. Așă că  gazda nost o rămas șî fără boi șî fără  casă șî fără  nevastă.
Omu nost când o văzut atâta prostie, o mărs acasă la nevastă-sa, zâcându-și: „Jâdu tăt s-ar
putea să-i aducă  banii nevestii, da omu aiesta, de mut ce-o fost, o rămas fără  nimnică.11

Vizita lui Dumnezău și Sfântu Pătru pă pământ

Era în toiu verii. Dumnezău cu  Sfântu Pătru s-o coborât pă pământ, să  vadă  ce să
mai petrece pă el. Și așă mărgând pă pământ, o văzut în plină zî de vară, sub un păr cu  pere
coapte, un bărbat leneș ce sta sub el mort de foame, că  gura căscată, așteptând să-i cadă vo
pară  în gură. Vorba aia: „cade pară mălăiață, în gură  la nătăfleață.” Dumnezău și Sfântu
Pătru s-o uitat la el șî l-o jălcuit zâcând:
11 Performer Ion Tupiță, Mara, 82 ani, 2012.
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Săracu, pă cât îi de leneș, cum o să  trăiască  oare?
Și mărgând mai departe o văzut în o holdă  de grâu o fată  la secerat. S-o uitat la ea

cum prinde-n mână sticele de grâu, cum le tăia cu  secera șî făcea snopti, pă care-i lega. O
urmărit-o cum lucra pă arșiță, într-una fără să  să odihnească. Atunci  Dumnezău i-o zâs la
Sfântu Pătru:

Vezi, la cel de sub păr i-om da de femeie pă această  fată, că  numa așă și acela va
putea trăi.12

12 Performeră Maria Tupiță, Mara 80 de ani, 2012.
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Avuțâia nu-i tihneală

Un om, gazdă din sat, avea două fete frumoase. Așă că  aceste o fost pețâte de mulți
feciori șî gazdă  mare și mai colduși. Pă fata cea mare o măritat-o cu  un fecior gazdă  mare,
da pă când s-o mărite și pă cea mică  cu  un fecior gazdă, aiasta o fugit cu  un fecior colduș
iar tată-său o fost tare supărat, că  l-o făcut de râs în sat. 

După un timp, după ce cele două fete a lui erau la casa lor, s-o gândit să  margă să
vadă cum trăiesc cu bărbațî lor fetele lui. O mărs prima dată la fata cea gazdă. S-o furișăt
pă-nserate pân șatră la o fereastă și s-o uitat în casă șî ce-o văzut? Tăți din casă  erau la
masă și mâncau iar fata lui stătea pă laiță lângă  șpor și zdera. Apoi în altă  sară  o mărs la
fata cea mnică să vadă  cum trăiește și ce-o văzut? Sara, o stat amândoi veseli la masă, o
mâncat pticioici cu  mujdei de ai, apoi s-o îmbrățișet, s-o sărutat șî s-o dus vesăli la culcare.
Șî așă că  omu nost ș-o dat sama că  avuțâia nu-i tihneală șî s-o hotărât să-i lesă  tătă averea
lui fetei mici.13

Sărăcia

Să zâce că  o fost odată un om tare bogat. Avea turme de oi, cirezi de vaci și avea și
boi de jug iar podurile erau întătdeauna pline de mălai. Bineînțeles că  la atât de mare
găzdușag, avea șî multe sluji. Înt-o sară când lucra pân ocol, o zânit la el Sărăcia și
l-o-ntrebat dacă  vrea să  sie sărac iar el i-o răspuns că o să să mai gândească șî apoi i-a da
răspunsu. Așă că  să  zină șî mâni sară, ca să-i deie răspunsu. Sara, pă când tăți erau la masă,
o zânit Sărăcia în șatră șî o bătut la fereastă, i-o întrebat dacă vreu să  sie săraci iar ei o
poftit-o cu  ei la masă șî bdizuindu-să pă avere, crezând că  așa ceva nu-i cu  putință, i-o
zâs că  vreu. A doua zî dimineață, pă când s-o sculat din pat, slujii o zinit la el și i-o zâs că
tăte oile o pierit, că  vacile și boii o perit iar mălaiu di pă pod îi putred. Așă că dimineață
n-o mai avut nimnică, n-o mai avut nici  cu  ce să-și plătească  slujile. Așă că  le-o zâs
slujâlor să  belească  pteile di  pă oi șî vaci, să  le ducă  la oraș să  le vândă pântru simbrie.
Slujâle o belit pteile, le-o-ncărcat în cară, da pă când o ajuns la oraș cu  ele, pteile o putrezât
șî nime nu le-o mai cumpărat. Așă că  slujâle i-o luat casa șî grajdurile ca sâmbrie, el
rămânând fără  nimnică. Omu nemaiavând nimnică ș-o luat nevasta șî cei doi coconi pă
care-i avea, ș-o plecat încotro o văzut cu  ochii. Mărgând pă drum, i-o dispărut nevasta șî
n-o mai aflat-o. Atunci  o plecat la drum mai departe, cu  cei doi coconi ai lui. În drum o
avut de trecut o punte păstă o apă mare. Ș-o luat un cocon să-l treacă  puntea, pă celălalt
l-o lăsat în capătu punțî. Pă când s-o întors să-l treacă  șî pă celălalt cocon, nu l-o mai găsât.
O trecut puntea înapoi da nu l-o mai găsât nici pă celălalt, rămânând sângur cuc. Coconu o
rămas în capătu punțî, o vrut să treacă puntea sângur, după ei, da o pticat în râu șî l-o scos
niște pescari  care pescuiau mai la vale șî l-o dus la ei. Celălalt cocon o fo  prins de niște
lupti dar o fost scos de niște păcurari care-și pășteau turma pă acolo șî l-o luat la ei. Omu
13 Performer Ioan Tupiță, Mara, 82 ani, 2002.
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rămas sângur ș-o continuat  drumu. După o vreme cineva l-o văzut în un sat mai departe,
că lucra porcar la un gazdă. Așă că  încrezându-să în bogățâia lui, crezând că  nu poate si
niciodată  sărac, o glumit cu  Sărăcia șî sărac o rămas.14

Nevasta cea beteagă

Era o femeie care să plângea mereu la bărbat că nu mai poate lucra nimnic, de
beteagă ce-i. Într-o zî i-o zâs lu bărbatu-său:
- Știi ce-am auzât?
- Ce?
- Apoi că  la beteșugu mneu sânguru leac îs spumele di pă mare.
- Apoi dacă  aiesta-i sânguru leac, oi mere șî ț-oi aduce. 
Așă că a doua zî ș-o pregătit merindea, o luat desaga-n umăr ș-o pornit la drum. În capătu
satului s-o întâlnit cu  un țâgan cu  cetera subsoară. Țâganu l-o-ntrebat:
- Da unde meri?
- D-apoi nevasta me-i tare beteagă șî sângurul leac la boala ei îs spumele di pă mare. Așă
că mă duc să-i aduc spume di pă mare, poate că  așă i-a tre beteșugu.
- D-apoi io mă duc la tine acasă, că  nevastă-ta m-o chemat să-i zâc din ceteră  astăzi. Mai
bine-ai fa să  te întorci înapoi acasă să vezi  ce să întâmplă.  Așă că  s-o-nțăles amândoi ca
țâganu să-l bage pă omu nost într-un sac șî să-l ducă-n sac acasă.

Pă când o ajuns țâganu acasă cu  sacu-n spate șî cu  cetera subsoară, nevasta cocea
plăcinte iar pă șpori serbe oala cu  brozbuță (sarmale). Țâganu o intrat în casă ș-o pus sacu
sub laiță. Apoi o intrat în casă  șî drăguțu nevestii cu  o uiagă de horincă. Apoi s-o apucat
de băut șî mâncat șî uite, așă petrecerea o-nceput. Țâganu cânta iar nevasta cu  drăguțu
jucau șî horeau. După o vreme, nevasta jucând cu  drăguțu, o-nceput a hori:

I-țui, că  bărbatu mneu s-o dus,
După  spume di pă mare,
Săruta-m-ar în putoare
Șî pă mine șî pă tine
Șî pă iest om de-omenie.

Iar țâganu trăgând cu  arcu pă strunele ceterii, o-nceput și el a cânta:

Bum-bu, bum-bu,
De s-a dezlega sacu
Îți videa voi pă dracu!

14 Performer Ioan Tupiță, Mara, 82 ani, 2002.
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Și-n toiu petrecerii, sacu s-o dezlegat și bărbatu o ieșât șî adevăru  s-o aflat.15

Pădutiosu

Într-un sat, era un om pădutios, care îi făcea pă tăți sătenii lui, pădutioși. Într-o zî,
sătenii s-o mâniet rău de tăt pă el, așă că  l-o prins șî l-o aruncat într-o fântână cu  apă, da
el șî de acolo o strâgat:

- Pădutios, pădutios, scoate-mă din fântână!
Atunci  când s-o scufundat în apă, de i-o trecut apa păstă cap, nici  atunci  nu s-o

lăsat. O rădicat mânurile deasupra apei, ș-o apăsat cu  unghiile cătăolaltă, ca șî cum ar omorî
pădutii. Ce să  zâci? Pădutiosu te-a face pădutios, mincinosu-mincinos, hoțu-hoț, leneșu-
leneș șî curvaru-curvar.16

Călătoria

Ionu Budului o plecat cu  noaptea-n cap cu boii în munțî. Nevasta i-o pus în traistă
de merinde o uiagă de horincă șî plăcinte. Așă că  o tăt mărs, până ce după amiazâțî o ajuns
în munțî pă o cărare, în căutarea boimii. Cum n-o știut bine unde-i boimea, s-o-ntâlnit cu
niște oameni ce făceau lemne de foc în pădure șî i-o întrebat:

- Nu știți unde-i boimea?
Iar ei  i-o răspuns:
- Tăt înainte!
Așă că o tăt mărs înainte, până ce s-o trezât cu  niște soldați rușî, ce-au îndreptat

puștile cătă el ș-o strâgat:
- Stai! Stai!
L-o pus la pământ cu mâinile-n ceafă șî i-o luat traista. Atunci ș-o dat  sama că-i în

Rusia. L-o țânut acolo până o trimăs după comandant. Între timp, soldațî ruși i-o băut
horinca, i-o mâncat plăcintele din traistă. După un timp, o zânit șî comandantu care l-o
întrebat pă românește:

- Cum ai ajuns aici?
Iar el mânios că  i-o băut horinca șî i-o mâncat plăcintele, i-o răspuns:
- Tăt niște țoabe de-a voaste m-o mânat să zin p-aici.
Apoi la ordinu comandantului, soldațî l-o trecut granița, unu cu  pușca înainte, el cu

boii la mijloc, unu în spatele lui cu pușca șî abde pă înnoptate o ajuns la boime, da cu
traista goală.17

15 Performeră Maria Tupiță, Mara, 70 ani, 1970.
16 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2002.
17 Performer Pavel Vraja, 40 ani, Giulești, 1980.
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Lasă  lumea cum îi ié

De dimineață, țâganu o mărs la nănaș. Tumna când o intrat în casă, tocana  serbe în
ceaon pă șpor. Nevasta o făcut tocană cu  brânză, da cum era șî țâganu-n casă, într-o parte
a blidului o pus mai puțână brânză. O băgat blidu-n bloadăr să să toptească  brânza, apoi o
dus blidu pă masă șî l-o pus cu  partea cu  mai puțână brânză, cătă  țâgan. Atunci  țâganu o
sucit blidu  cu  partea cu  mai multă brânză  cătă el, iar nănașu iară o sucit blidu înapoi cum
o fost. Țâganu o răsucit din nou blidu, zâcând nănașului:
Nănașule, lasă  lumea cum îi ié, nu o fa din bună, ră.18

Scârț, scarț

Un om avea o vacă pă care s-o hotărât s-o vândă. Într-o zî de târg, o luat vaca de lanț
ș-o plecat  cu ie la târg. Trecând pân pădure, dintr-un fag, ce aude?

Scârț, scarț, n-am bani până marțî, scârț, scarț, n-am bani până marțî.
Atunci  omu ce-o zâs:
Ei, până marțî nu-i mult, hai, că ț-o las aici ș-oi zâni marți după bani. Așă c-o legat

vaca de fag și s-o-ntors acasă. Marța ce-o urmat, o plecat după bani da o auzât același lucru: 
Scârț, scarț, n-am bani până marțî, scârț, scarț, n-am bani până marțî.
S-o întors acasă și marța următoare o mărs din nou după bani, da o auzât același

lucru. După ce o mărs mai multe marță, s-o mâniet, o luat  cu  el sirisău ș-o tăiet fagu. După
ce fagu  o fost jos, ce să vadă?  În scorbura din fag, era plin de pengli (bani de aur) șî așă
omu ș-o luat plata pântru  vacă  cu  vârf șî îndesat.19

Țușă, fată, pă lopată

În  vremea când tătarii o fo pă la noi, s-o așăzat în locu numit șî-n zâua de azi:
„Tătaru.” Acolo ș-o făcut șî cuptioare, cărora până mai amu li s-o văzut locu. Erau oameni
răi, luau tăt ce găsau, luau șî oameni și femei șî coconi. Odată o prins o fată  harnică pă
care o dus-o la mama lor ș-apoi o plecat. Baba o făcut foc în cuptior, o înfocat cuptioru,
apoi o luat fata șî i-o zâs:

- Țușă, fată, pă lopată!
Iar fata i-o zâs:
- Țușă, babă șî-mi arată!
Așă că  fata o țânut lopata iar baba s-o așăzat pă lopată tiup (ghemuită), să-i arăte

cum să  stăie. Atunci  fata o răsturnat-o pă babă iute-n cuptior, o pus ușa la cuptior ș-o fujât.
Cătă sară, pă când tătarii s-o întors, cum mă-sa n-o fost, o deschis cuptioru, o luat carne,
18 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2002.
19 Performer Pavel Vraja, 40 ani, Giulești, 1980.
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ș-o mâncat. Ș-o dat sama c-o mâncat-o pă mă-sa, când o dat  de inelu di pă dejăt. De atunci,
să zâce că tătarii n-o mai mâncat oameni.20

Bun obicei – prost obicei

Într-un sat, o zânit un popă nou, tumna în postu Crăciunului. Sătenii, care, cum tăieu
porcu, mereu șî duceu din pomana porcului la popa. Slujnica, de fiecare dată, îi tăt spune
popii:

- Părinte, vezî, că  cutare sau  cutare ne-o adus din pomana porcului iar popa îi
răspundea de fiecare dată:

- Bun obicei!
Colo, mai cătă ajunu Crăciunului șî popa o tăiet porcu. Slujnica o zânit cu  caietu

unde avea notațî pă tățî care le-o adus din pomana porcului șî i-o zâs popii:
- Părinte, vezi, că  cutare șî cutare șî cutare, o adus din pomana porcului și trebe să

dăm șî noi înapoi. Atunci popa i-o răspuns supărat:
- Prost obicei!21

Îi mai bun din sat

Într-un sat o zânit un popă nou, care era cam iubăreț. Mereu să  lega de femeile din
sat. O dată  s-o tăt legat de vecina, care, ce-i drept, era o femeie tare frumoasă. Vecina,
mânioasă pă el, o dată i-o dat întâlnere pă înnoptate, în șopru cu  fân din grădină. Da
pă-nserate, o chemat-o pă preoteasă șî i-o spus cele întâmplate cu popa. O îmbrăcat-o cu
hainele ei ș-o mânat-o în șopru în fân, să-l aștepte pă popa. Ce-i drept, pă înnoptate o venit
șî popa în șopru, în fân la vecina, unde-o avut impresia că-i ie, vecina, după cum hainele
erau țărănești iar fața nu i-o văzut-o pă-ntuneric. Așă că  popa o iubit-o pă preoteasă din tot
sufletu, cu gându  la vecina, care-i mai frumoasă, nu tăt cu  preoteasa lui. După ce o fost
mulțumit c-o iubit-o pă vecina, numa ce o aude pă preoteasă:

- Tu-țî marea ta, da-i mai bună în șopru-n fân, decât acasă  sub plapumă?22

Perceptoru

Într-un sat, era o familie tânără. Cum nu erau așă înstărițî, bărbatu  o mărs la lucru
în băi (mină). Acasă, o rămas femeia Mărie, care era tânără șî frumoasă. Perceptoru o pus
ochii pă Mărie șî când o-ntâlnit-o i-o propus să să-ntâlnească cu ie, când bărbatu a si dus la
20 Performeră Maria Tupiță, 80 ani, Mara, 2012.
21 Performer Ioan Vraja, 50 ani, Giulești, 1980.
22 Peroformer Ioan Tupiță, 82 ani, Călinești, 2012.
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lucru, nu-n casă că-i periculos, ci-n șură. Vecinii o văzut că  atunci  când bărbatu-i dus la
băi, perceptoru zine la Mărie. Așă că i-o spus la bărbatu-său cele văzute. 

Într-o zî, când era pă schimb de noapte, s-o înțăles cu un băieș (miner) să-l
înlocuiască. Așă că o plecat ca de obicei la schimb la motor, dar s-o dat  jos în capătu  satului.
Pă-nserate, o zânit acasă șî s-o furișăt în grădină, unde o stat la pândă. După o vreme, o
văzut că  zine perceptoru, bate la ușă șî mere la grajd. Mintenaș șî Mărie iese din casă șî
mere șî ie la grajd. Mărie s-o uitat pă ferăstuică șî o văzut pân grădină ba pă dup-un măr,
ba pă dup-o claie, o umbră. Stai, așă, că  aiesta-i bărăbatu-mi-o, i-o zâs Mărie perceptorului.
Atunci  iute, perceptoru o dezlegat vaca ș-o luat-o de lanț iar Mărie o-nceput a strâga în
gura mare:

- Săriți, oameni buni, ca ia perceptoru îmi ia vaca din grajd ș-o duce!
Atunci  cine era mai aproape? Bărbatu-său. El o fost primu care o apărut. Când l-o

văzut, Mărie l-o luat la tri păzește:
- Așe, că  n-ai plătit porția (impozitul) șî io nu mă scap de perceptor, tăt zine să-mi

ieie vaca din grajd.  Uite, așe că cel vinovat o fost tăt bărbatu-său iar vecinii o picat de ocară
pântru  minciuni.23

Poveste de speriat – ca să nu mai sughiți

Să zâce că  era un om bogat. Femeia lui nu știu ce-o pățât, c-o rămas fără  un pticior.
Atunci bărbatu i-o pus un pticior cu tătu șî cu tătu din aur. Da nu după mult timp, femeia
lui o murit și o-ngropat-o cu tăt cu pticioru de aur. Înt-o noapte o zânit hoțî, o dezgropat-o,
o desfăcut copârșău ș-o vrut să-i fure pticioru. Atunci  ie o zâs:

- Lasă-mi-l, lasă-mi-l, lasă-mi-l, lasă-mi-l, lasă-mi-l..., încet, până când nu mai ești
atent șî apoi puternic:

- Lasă-mi-l! 
Atunci  te sperii șî îți trece sughițatu.24

Țâganu după prepeliță

Cum o fost duminică, țâganu o mărs la nănașu-său să vadă ce mai face. Nănașu-său
i-o dat să mănânce zamă de găină cu răsteuță (tăiței) șî carne de găină. După ce o mâncat,
țâganu l-o-ntrebat pă nănaș:

- Da ce carne-i asta, că tare bună o fost?
- Hei, asta-i carne de prepeliță, i-o răspuns nănașu. 
- Da cum să prinde prepelița?
- Apoi meri sara pă înnoptate în câmp, te bagi cu capu-nt-o claie de fân, îți urnești

23 Performer Alexandru Phol, 71 ani, Ocna Șugătag, 2013.
24 Performeră Maria Tupiță, 80 ani, Mara, 2012.
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nădrajii șî aștepțî până să  bagă prepelița în nădraji. Când s-o băgat, hapț, o prinzî.
- Ei, atunci șî io oi mere să  prind.
Cum s-o însărat, țâganu o ieșât la câmp. Ș-o urnit nădrajii șî s-o băgat cu  capu-n o

claie de fân ș-o așteptat. Nănașu-său l-o urmărit cu tocăneru-n (făcălețul) mână. Colo, mai
pă întuneric, o mărs pă după claie șî o tras cu tocăneru pântre pticioare la țâgan. Atunci
țâganu hapț, o prins de ce i-o fost mai la îndemână, ș-o strâgat:

- Au, ce gușetă am prins!25

Neștiut, nevăzut

Vasalie, de după luncă, lucra în butin. Mergea la lucru lunea șî să întorcea sâmbăta.
O dată o zânit acasă  mai iute cu  o zî, adică vineri  sara, da pă când o intrat în casă,

la femeie l-o găsât pă unu.  Nebun de mânie, o luat săcurea șî i-o dat una, de-o rămas lat șî
fără suflare. Noa, asta-i bună, oare cum să  fac să  scap de el, să gândi Vasalie. Și ce-o făcut?

L-o luat în spate ș-o mărs cu  el la jâd la bold ș-o strâgat:
- Dă-mi opaiț de-un leu, de nu, mă spânzur la ușa șurii tău!
Iar jâdu i-o răspuns din casă, fără să  iasă  afară:
- Ceabâs, nu-ți dau!
Atunci  l-o spânzurat pă mort de ușa șurii, ș-o plecat acasă. Cum n-o avut somn tătă

noaptea, după cele întâmplate, s-o sculat cu noaptea-n cap ș-o coborât pă uliță, o trecut pă
lângă jâd să vadă ce se petrece. De cum l-o văzut jâdu, l-o șî strâgat:

- Hai, până la mine! Noa, scapă-mă de aiesta, să nu știe lumea că s-o spânzurat la
mine, că nu i-am dat opaiț, că-ți plătesc!

Așă că l-o luat de la jâd ș-o mărs cu el la stupar (crescător de albine). I-o pus în cârcă
un stup șî l-o pus cu el în spate, păstă gard. Dimineața pă când s-o trezât stuparu, s-o uitat
pă ferestă afară șî ce vede? Vede pă un hoț cu stupu-n cârcă, încercând să  fugă cu el păstă
gard. Atunci o luat pușca ș-o strâgat:

- Stai, hai înapoi, cu stupu că trag!
Cum nu s-o întors, o tras. O mai așteptat un ptic să să întoarcă cu stupu, da o văzut

că stă tăt acolo, nemișcat.
- Vai, de mine, că l-am împușcat, ce mă fac amu, să gândi stuparu.
Cum Vasalie trecea pă uliță, l-o strâgat șî l-o rugat să-l scape de el, că-i plătește. Așă

că l-o luat de-acolo ș-o mărs cu el sus în deal, l-o băgat cu pticioarele înt-o mociră șî
l-o proptit acolo cu  pușca-n mână. Cine a trece ș-a vedea, să creadă c-o mărs să împuște
rață sălbatice. 

Pă când s-o desprimăvărat, oamenii când o trecut carăle după fân, l-o văzut mort în
mociră ș-o dat de știre-n sat:
- Măi, Pătru, di pă coastă-i acolo mort în mocira di pă Dealu cu durzăi (pini), nu știu ce

25 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2002.
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Doamne, o pățât, da o fo cu pușca la el.26

Baba șî bătrânul

Într-un sat, o fost o babă ce trăia cu  bătrânu ei. Ei o avut o grădină cu  pomi din sus
de sat, unde aveau o cocină în care stăteau vara de ploaie. Baba lua o uieguță de horincă șî
urca la grădină, mere la cocină șî să hodine acolo șî mai bea câte-o dușcă. Bătrânu îi tăt
zâce să  nu tăt margă  acolo. O zânit șî luna lui decembrie, când baba s-o tăt dus la cocină,
da o dată, cum o fost babă, o adurnit ș-o înghețaț în cocină. Bătrânu o tăt așteptat-o, da
n-o mai zinit. Cineva o trecut p-acolo ș-o văzut-o pă babă, ș-o mărs șî i-o spus la bătrân:
Vezî, că  baba țî-i acolo în cocină, înghețată.

Bătrânu o luat un logri (sanie mare) ș-o mărs după babă. O pus baba pă logri ș-o
coborât cu  ea cătă sat. Cum o coborât bătrânu, s-o împidicat într-un mușuroi, ș-o pticat jos
iar săniuța s-o dus la vale cu  baba. Moșu când s-o văzut sângur, o zâs:
- Bată-te, bată, babă, că  tăt după tine trebe să  sie!27

Bătrânu rege

Un rege di pă timpuri o ajuns bătrân, bolnav șî sângur. O vecină de-a lui o luat șî
i-o dus un păhar de apă din fântână. Când o băut din el, regele i-o zâs:

- Vai, ce băutură mi-ai adus? Că-i așă de bună!
- Io ț-am adus un păhar de apă din fântână, i-o răspuns femeia.
- Ai, dacă  beam eu de asta, poate trăiam mai mult cu zece ai, o zâs atunci  bătrânu

rege.28

Țâganu la sapă

O mărs țâganu la sapă la nănaș. Ș-o ajuns găzdoaia cu  prânzu la ei ș-o prânzât. După
ce o prânzât, țâganu i-o zâs nănașului că  trebe să  șî guste. Nănașu i-o zâs femeii să  aducă
șî gustarea. După ce o adus gustarea, țâganu o zâs:

- Știi, ce nănașule, să-mi aducă  șî cina.
Șî i-o adus-o.  După ce o cinat, țâganu i-o zâs lui nănașu-său:
- După cină, nici  dracu  nu mai lucră!
A doua zî, țâganu din nou o mărs la sapă la nănașu-său. Nănașu i-o zâs la nevastă

să nu margă la ei cu prânzu, fără să-l strâge de departe. Zâs șî făcut. Femeia l-o strâgat
26 Performer Ioan Tupiță, 82 ani, Mara, 2002.
27 Performer Ioan Burnar, 83 ani, Mânăstirea, 2013.
28 Performer Ioan Burnar, 83 ani, Mânăstirea, 2013.
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iar o zâs:
- Nu știu ce mă strâgă femeia, mă duc să  văd ce bai are.
O făcut tăt așe șî la gustare șî la cină. Țâganu să  tăt uita șî întreba de ce nu zine

găzdoaia cu mâncarea iar nănașu îi zice:
- De unde să știu ce-o pățât?
Așă că o lucrat tătă zâua flămând, ca să-și plătească mâncarea ce-o mâncat-o c-o

zî nainte.29

Capra la țâgan

Țâganu ș-o luat o capră să  mănânce lapte de la ea, că  avea mai mulțî coconi. O dus
capra pă coastă  să  mănânce frunză. Capra, după ce o fost sătulă, s-o pus ș-o rumăgat. Când
o văzut-o rumăgând, țâganu o zâs coconilor:

- Hai, să  fugim, că-și ascuță dinții să ne mănânce.
O fugit în pădure. Țâganu s-o prins într-un fag de o creangă și coconii de el. Cel mai

mnic o fost mai jos. Țâganu o zâs:
- Stați, să  ștoptesc în pălni, să mă pot țâne mai bine. Atunci s-o lăsat de creangă, o

pticat tăți pă cel mai mnic și el o rămas mort cu ochii destiși șî cu dințî hlizâțî. Când l-o
văzut țâganu, i-o mai tras vo două, zâcându-i:

- Tu încă te mai șî râzi de noi!30

Coconii popii șî coconii țâganului

Țâganu șî popa aveau coconi cam de aceeași etate. Numa că  coconii popii erau
mereu betejî, răcițî, pă când coconii țâganului, batăr umblau goi șî desculțî pân omăt, nu
răceau. Într-o zî, pă când popa mere la un părăstaș, s-o întâlnit cu  țâganu pă uliță șî l-o
întrebat:

- Măi, țâgane,  cum faci  de pruncii tăi, batăr umblă goi șî desculțî pân omăt nu
răcesc, pă când a mnei îs îmbrăcațî șî încălțațî, tăt răcițî-s?

- Ei, părinte, io i-am călit, i-o răspuns țâganu.
- Da cum îi călești?
- Io îi bag goi câte-un ptic pân omăt, până să  călesc.
- Bine, bine, mă păzăsc că  trebe să  ajung la părăstaș.
- Stai, părinte, să-țî mai spui!
- Nu pot, că mă păzăsc la părăstaș.
Popa o plecat la părăstaș apoi o zinit acasă, o luat coconu răcit, l-o dezbrăcat șî l-o

băgat în omăt. Păste tri zâle, coconu popii o murit.  După un timp, popa s-o întâlnit din nou
29 Performer Ioan Burnar, 83 ani, Mânăstirea, 2013.
30 Performer Ioan Burnar, 83 ani, Mânăstirea, 2013.
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cu țâganu șî i-o zâs:
- Măi, țâgane, mni-ai zâs să bag coconu-n omăt șî ia, că o murit iar țâganu i-o

răspuns:
- Părinte, n-ai stat să-țî spun, că  te-ai păzât la părăstaș.
- Da ce să-mi spui?
- Că după ce-l bagi, dacă  trăiește, trăiește, dacă  nu, nu.31

Du-l tu, Părinte

Într-o bună zî, o murit tatăl țâganului. Țâganu o mărs la popa șî i-o zâs:
- Părinte, haida șî-l du pă tătuca, iar popa i-o răspuns:
- Bine, mă duc, da vezî că trebe să-mi plătești  o sută  de lei.
- Da nu-i am părinte, o zâs țâganu.
Atunci, nu-l duc, o răspuns popa.
Țâganu s-o dus acasă iar în noapte l-o luat pă tatî-său șî l-o dus la popa șî l-o proptit

de ușoru de la ușă, zâcându-șî: „Amu du-l tu, părinte, când îi vrea!”
Pă dimineață, pă când s-o trezât popa ș-o ieșât afară, o dat  de mort. Atunci  popa

s-o dus la țâgan șî i-o zâs:
- Măi, țâgane, ce-ai făcut? Hai șî du-l pă tată-tău de la mine!
Iar țâganu i-o răspuns:
- Bine, bine, îl duc părinte, dacă-mi dai o sută de lei.32

Țâganu la spovedit

Era în Postu Mare. Țâganu o mărs șî el să  să spovedească. Popa i-o pus pantrasiru
pă cap șî l-o întrebat:

- Ce-ai păcătuit?
Iar țâganu i-o răspuns:
- Am un păcat tare mare. M-am dat  la mămuca.
- Mare păcat ai mai făcut. Ca să  sii iertat, în du-te, la mine-n colejnă, ie săcurea de

acolo șî taie stânjaru cela mare din fundu grădinii de la mine. Bine?
- Bine, răspunse țâganu.
Țâganu mere, ie o săcure ce o aflat-o la tăietor la popa șî să  apucă de tăiet stânjaru.

Taie o zî, taie două da cum săcurea era cam tocită, n-avea spor. P-a tria zî, trece sî popa pân
grădină să vadă dacă țâganu o tăiet stânjaru. Când l-o văzut, l-o întrebat:

- Măi, țâgane, încă  n-ai gătat?
Iar țâganu i-o răspuns:

31 Gheorghe Tupiță, 46 ani, Mara, 2013. 
32 Gheorghe Tupiță, 46 ani, Mara, 2013. 
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- Nu, da știi ce m-am gândit părinte?
- Ce te-ai gândit, țâgane?
- Dă-te șî dumăta la mamă-ta, să  avem amândoi același păcat, că  mai iute l-om tăie

amândoi cu  sirisău, unu de-o parte, unu de ceielaltă.33

Pruncotanu la cireșă

În grădină la o babă, era un cireș mare, încărcat de cireșă coapte. Un pruncotan
(adolescent) o trecut pă uliță, le-o văzut șî l-o cortit (i s-a făcut poftă) de ele. O sărit gardu,
o intrat în grădină șî s-o urcat în cireș să mănânce. Baba l-o văzut, o mărs la el șî i-o strâgat:

- Mă, dă-te jos din cireș!
Iar pruncotanu i-o răspuns:
- Taci, tu, babă, că dacă mă cobor din cireș, mă și dau la tine!
- Atunci mănâncă până-i crepa, o zâs baba.
Așă că o mâncat până s-o săturat, ș-o umplut șî jăburile, apoi o coborât din cireș

ș-o dat să plece. Baba când l-o văzut că pleacă, o început să strâge după el:
- Mă, pă lângă  că  ești hoț, mai ești șî mincinos!34

Bocotanu șî slujî

Ion era un prunc cam de doisprăzăce ai. În vară, părințî l-o trimăs pă Gutâi, cu  boii
la păscut. Pă sară, trăge la un om bocotan, ce avea loc cam de zece clăi de fân șî durne în
colibă cu  el șî cu  slujî. Dimineața, cu  noaptea-n cap, bocotanu îi trezea pă slujî șî ieșă cu
ei la cosât, că  pă rouă să  taie mai bine iarba. De dimineață zine șî femeia cu  coșu-n spate,
pune de tocană, apoi îl strâgă  pă bărbat:

- Mă, hai și freacă tocana!
Bărbatu zâne la colibă, taie un hanflău de slănină, mâncă, ba-și face șî niște ratâtă,

mâncă, apoi freacă tocana șî face înt-un bliduț tocană cu  brânză, apoi îi cheamă pă slujî să
zie să  mânânce:

- Hai, mă șî mâncaț!
Punea bliduțu jos, slujî să puneau roată pă lângă bliduț, apucau câte-o lingură

de tocană cu  brânză, mai apuca șî gazda una și gata, blidu era gol, iar slujâle rămâneau
uitându-se lung la blid. Atunci gazda le zâcea:

- Mă, voi avețî mațăle ca mâneca de la cămeșă! Io ia, am grăsâme aici, io m-am
săturat, voi nu. Rușânațî, oamenii să  rădicau de la masă șî mergeau din nou la lucru, iar
gazda strâga după ei:

- Șî corciurile put a coldușî. (săraci)35

33 Performer Gheorghe Tupiță, 46 ani, Mara, 2013.
34 Performer Gheorghe Tupiță, 46 ani, Mara, 2013.
35 Performer Ioan Tupiță, 80 ani, Mara, 2002.
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La clacă

Era în zua de Sântion. Onica avea gunoi (bălegar) adunat mai mult, pă care trebuia
să-l ducă  pă mălăină (terenul pe care se seamănă porumb) șî picioicar (terenul pentru
cartofi) de din sus de sat.  Așă  că s-o hotărât să cheme pretinii șî vecinii să  ducă gunoiu în
clacă. Tăți cei chemațî o zânit cu  săniile cu  boii sau caii, care cu  ce o avut, o încărcat
gunoiu șî l-o dus, de pă sară, l-o dus pă tăt. În casă, femeia o frământat șî copt plăcinte, o
făcut brozbuță șî le-o pus pă șpor la sert. Clăcașî după ce o gătat de dus gunoiu, o mărs
acasă, o băgat boii șî caii în grajduri, o hrănit șî adăpat marhăle, s-o spălat, s-o știmbat ș-o
mărs înapoi la Onica, ca plată, să  petreacă. În casă  la Onica, ceterașu băte zongura, dobașu
dăde pă dobă iar pă mesă  erau pusă  blidele cu  brozbuță șî plăcintele. Oaminii s-o apucat
de jucat.  La fel șî Onica-și juca nevasta șî strâga:

Joace cine, ce e vrea
Io mi-oi juca nevasta.

Să mai oprea din când în când șî poftea clăcașî să  mănânce:
- Luațî, mâncațî, da tare mult să  trece. Da noa, nu-i bai, iară a mai da Dumnezău.
Da de feliu în care i-o poftit să  mănânce, nime nu s-o aproptiet de mesă să  mânânce.

Tătă mâncarea o rămas pă mesă, așă cum o fost pusă.36

Moșu Spaima

În vecini cu Mărie, stăteau niște bătrâni mai nevoiași. Bătrânu era cărunt, guștit
(cocoșat) de spate șî cu  barbă albă. În sat, oaminii îi ziceau Moșu Spaima.  Venea mereu
la vecina Mărie, îi ajuta la lucru sau stătea cu  coconii.  La masă, cocoana cea mnică, nu
vroia să  mânânce numa dintr-un blid cu  moșu, stând cu  mânurile în barba lui albă. O dată
Mărie o avut hia (nevoie) de-o zidere ce era lângă  moș, ș-o strâgat câtă el:

- Moșu, în adă-mi ziderea ceie dingă (de lângă) dumăta!
Moșu o luat ziderea-n mână ș-o plecat cu ie înspre Mărie dar venea încet șî

legănându-să. Atunci Mărie, care era tânără, o strâgat cătă  moș:
- Da mai iute, moșu!
- Atunci moșu i-o răspuns:

Mări, oricând șî nu amu,
Io durnem șî ceie nu,
Da amu ș-amu,
Ceie doarme șî io nu.37

36 Performer Ioan Tupiță, 54 ani, Mara, 1974.
37 Performer Maria Tupiță, Mara, 50 ani, 1982.
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Sluga Ion

Popa, înainte de-a mere la beserică, îl trimete pă slugă, pă Ion, să margă să fure niște
oi. I-o dat șî calu să le puie pă el, să poată fugi. Ion o mărs în câmp, o văzut un botei de oi,
s-o apropiat de ele, i s-o părut că nu-l vede nime, o furat două oi da pă când să le puie pă
cal să  plece, stăpânu oilor l-o văzut de dup-un corci, l-o prins, i-o dat o mamă de bătaie,
i-o luat calu șî i-o dat drumu. Ion s-o întors pă jos șî s-o dus drept la beserică. Popa când
l-o văzut, o început să  cânte:

- Ioane, Ioane, furat-ai pă behehe?
Iar Ion i-o răspuns:
- Furat pă dracu să te ie, că mă prinsă cineva, mi-o luat pă ihaha șî mi-o dat șî

câteva.38

Juja

Într-un sat, era un popă iubăreț. În sat era șî o femeie foarte frumoasă,  pă care o
chema Juja. Popii tare mult îi plăcea de ea, da de ea le plăcea șî la diac șî la crâsnic.
Duminica, când Juja ieșea de la beserică, tăți erau care, de care după ea. Juja i-o spus la
bărbat că nu să mai duce la beserică, că  ia, ce păță cu popa, diacu, crâsnicu șî dracu. Bărbatu
i-o zâs la femeie:

- Lasă, că di pă aieștea îi rând a scoate câte ceva. Așă că s-o hotărât să le deie
întâlnire, acasă la ei, într-o zî de târg, la ore diferite, să-i poată prinde pă tățî. Să pregătească
șî mâncare șî băutură. Femeia s-o pregătit dinainte, așe cum i-o zâs bărbatu cu mâncare, cu
băutură șî cu patu pregătit. Primu o zânit popa. I-o dat de băut, de mâncat șî pă când s-o
dezbrăcat ca să să pună-n pat, o apărut diacu. Cioc, cioc, la ușă.

- Vai, de mine, zine bărbatu, zâsă femeia. 
- Vai, de mine, unde să mă ascund, zâsă popa.
- Ia ascunde-te-n cuptior!
Așă că  popa s-o ascuns și-o intrat diacu. După ce șî diacu o mâncat șî o băut, pă

când să să pună-n pat, apare crâsnicu. Cioc, cioc la ușă.
- Vai, de mine, zice femeia.
- Unde să mă ascund, zâce diacu.
- Ia, ascunde-te-n cada din tindă.
După ce îi dă de băut șî de mâncat la crâsnic, apare bărbatu cu  adevărat. Cioc, cioc

la ușă.
- Vai, de mine, unde să mă ascund, zâce crâsnicu.
- Ia, urcă-te pă scară-n pod, zâce femeia.
Intră bărbatu-n casă ș-o întreabă pă femeie:
- De ce-ai făcut atâtea mâncăruri șî n-ai făcut pită cum ț-am zâs? Lasă, că  fac io foc

38 Performer Ioan Botiș, 58 ani, Călinești, 2013.
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în cuptior, frământă tu aluatu de pită.
Pă când deschide cuptioru, îl vede pă popă-n cuptior.
- Ce faci  acolo așă gol, cine te-o adus, îl întreabă bărbatu.
- Dracu, răspunde popa.
- Ieși afară, să facem târg că te-am prins la nevastă.
Făcând târg, i-o cerut o grădină cu  pomni. Popa o fost de acord, o făcut hârtiile,

numa să  nu spună la nime nimnic, apoi popa o plecat. Bărbatu îi spune femeii:
- Am zânit din târg după cadă, c-am vândut-o. Mere la cadă-n tindă, să uită în ie

șî-l vede pă diac șî-l întreabă:
- Ce faci  acolo? Cine te-o adus? 
Dracu îi răspunde din nou șî el:
- Dracu!
- Ieșî afară, te-am prins la nevastă, hai să facem târg. O făcut târg p-un botei de oi,

numa să nu spună la nime. O făcut hârtiile șî diacu o plecat. Apoi i-o zâs la femeie:
- Fundu de la cadă-i în gura podului, mă urc după el.
Urcând pă scară-n pod după fundu de la cadă, îl vede pă crâsnic în pod șî-l întreabă:
- Ce cațî acolo, cine te-o adus?
- Dracu, îi răspunde șî crâsnicu.
- Dă-te, jos, să facem târg cu o sumă de bani. 
Fiind mai sărac, banin-o avut, așac-o fostde acord cu alt târg.Să-i punăo lumânare

în c...r, să ardă tătă până ce s-a găta. După ce lumânarea o ars, o plecat șî crâsnicu.
Prima duminică după întâmplări, să  duce Juja îmbrăcată frumos, cu  haine scumpe

șî noi la beserică. Când o vede popa, începe a cânta:
- Frumoasă e Juja noastrăăăă...., iar diacu îi dă  răspunsu:
- Frumoasă din punga noastrăăă...., iar crâsnicu șî el:
- Io dacă bani n-am avut, c...u sfeșnic mni-o făcut!39

Păcatul

Era într-un sat un omcaremereu îl  înjurapă bunuDumnezăușîpăfemeie,zâcându-i:
- Numa voi femeile sunteți de zină, că  amu noi trebe să  lucrăm.
Într-o zî, pă când înjura, o trecut pă uliță un om gazdă, da cu frică de Dumnezău,

l-o auzât șî l-o-ntrebat:
- De ce înjuri pă bunu Dumnezău? Hai, la mine că  nu-țî dau nimnică  de lucru, fă

să  stai șî să  mânânci șî să  asculțî ce ț-oi zâce. Când ai  greșât, gata, te-am dat  afară.
O mărs cu  femeia, o stat la omu gazdă, o fost tare bine, o căpătat de tăte, n-o trebuit

să  lucre nimnic.
Într-o zî, gazda o adus în camera în care stăteu cei doi, o oală  cu fedeu, o lăsat-o

acolo șî le-o zâs să  nu umble la ie. O trecut vo  tri  zâle, în care n-o umblat la ie, da după
39 Performer Ioan Botiș, Călinești, 58 ani, Călinești, 2013.
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aceea femeia i-o zâs la bărbat:
- Hai, să  videm ce-i în ie. Io oi rădica numa fedeu, tu te uită ce-i. Zâs șî făcut. Femeia

o rădicat fedeu, bărbatu s-o uitat ce-i, da din oală o sărit un șoarice afară șî s-o făcut nevăzut.
N-o mai fost de unde-l prinde și pune înapoi. Pă sară, pă când gazda o intrat  la ei, bărbatu
stăte tare supărat. Gazda l-o-ntrebat:

- De ce ești  supărat, bătrâne?
Iar el i-o povestit cum femeia-i de zină, că ie o rădicat fedeu di pă oală șî el s-o uitat

să vadă  numa ce-i în ie șî șoaricele o sărit din oală șî nu-i, că  nu l-o putut prinde. 
Atunci  gazda i-o zâs:
- Știi ce, șî dumăta ești  de zină, că n-o trebuit să te uițî, ațî greșât, așă că  plecațî șî

altu să nu mai înjurațî niciodată pă bunul Dumnezău.40

Mintea șî nărocu

Mere mintea cu Nărocu pă drum. Mărgând, să  sfădesc. Mintea că ie-i mai aproape
de om, Nărocu că-i mai aproape de om. Cum merg, văd un om arând. Zâce Mintea cătă
Năroc:

- În du-te, vezî, ce faci  cu  omu aiesta.
Cum omu ara, dă de o zidere cu  galbini. Când o văzut ce scoate cu plugu, o început

să  strâge:
- Sărițî, oameni buni, să videțî ce să-ntâmplă!
Atunci  oaminii din jur, o lăsat lucru ș-o mărs să  vadă  ce să-ntâmplă. Atunci  o zânit

Mintea la om.  Amu, omu s-o lumninat șî ș-o zâs: „Ce fac, că  zin oaminii șî nu-i bine că
rămân fără galbini. Ce să  fac?” Atunci  o astupat ziderea cu  galbinii cu  o băndură (cârpă)
șî le-o zâs la oameni că o vrut să vadă că dacă păță ceva cu boii, zin să-l ajute. Oaminii
s-o întors înapoi la lucru iar el o rămas cu galbinii.  Atunci  Mintea o zâs cătă Năroc:

- Vezî, că  dejaba i-ai dat Năroc la om, că dacă nu eram io Mintea, tăt fără nimnic
rămâne omu.

Așă că Norocu cu Mintea mărg mână-n mână. Dejaba ai minte șî n-ai năroc, dejaba
ai năroc șî n-ai minte.41

Ghicitoarea

O fost odată o femeie ce-șî țâné un drăguț tânăr șî frumos. Într-o zî făcea scoverză
(clătite) iar bărbatu-său stăte pă pat culcat. Cum cocea scovezăle, îi dădea pă fereastă la
drăguț să  mânânce iar pă bărbat l-o-ntrebat: 

- Vrei bărbate, să-țî pun o ghicitoare să văd dacă ghicești?
40 Performer Ioan Botiș, 58 ani, Călinești, 2013.
41 Performer Ioan Botiș, 58 ani, Călinești, 2013.
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- Pune-mi!
Scoverzoare late, late, pă fereastă aruncate, de frumos voinic mâncate, ghici ce-i!
Obdelele mele pă știol (cuptor).42

Țâganu la prânz la nănaș

Mere țâganu la nănaș. Era dimineață, prânzu era pă foc. Jumări de cârnaț, coaste șî
șold. Țâganu, cum o sâmțât mirosu de jumări, s-o uitat pă șpor șî i-o zâs nănașului:

- Ai, ce-om mânca!
Iar nănașu îi răspunde:
- Om mânca da numa o samă. Nănașu s-o referit la membrii familiei lui c-or mânca.

Țâganu s-o făcut că  nu pricepe ce-i răspunde șî-l întreabă pă nănaș:
- Da dumăta unde te duci,  de nu stai să mânânci?43

Bărbațâlor nu mâncațî ciuperci sara

O fost odată o nevastă ce avea ca drăguț pă agentu  fiscal. 
Într-o dimineață bărbatu pleacă de acasă, la coasă da îșî uită  acasă tocu șî cutea șî

să  întoarce după ele. Pă când o venit acasă, femeia era culcată-n pat cu  agentu fiscal, da
el n-o intrat în casă, fără di pă prag o întrebat-o așă:

- Mni-am uitat tocu șî cutea, unde mni le-ai pus?
- Du-te acolo-n colejnă, că  pă cuptior țî le-am pus, i-o răspuns femeia din pat.
El îșî ie tocu  șî cutea șî să întoarce înapoi la coasă, da nu intră-n casă. Femeia îșî

bănuiește că  l-o văzut pă drăguț cu  ie în pat șî dă repede la prietena ei din vecini șî i-o
spus cele întâmplate, da prietena ei o întrebă:

- Da tu ce-ai mâncat asară? Ce i-ai făcut la cină?
- Ciuperci, îi răspunde vecina.
- Lasă, că te scot io, zâce ie.
Prietena să  duce unde o cosât bărbatu ei, trece pă cărare, pă lângă el, șî-i dă un salut:
- Bună dimineața, doi cosași!
Bărbatu  să  uită-n stânga șî-n dreapta șî nu vede pă nime ș-o întreabă pă  femeie:
- Da tu, femeie, ești  nebună, că io-s numa sângur!
- Vai, iartă-mă, c-am mâncat  asară  niște ciuperci ș-amu tăt văd doi în loc de unu. 
Bărbatu să  destăinuiește la femeie:
- Ia, tu  ce-am pățât și io! Dimineață mi-am uitat tocu șî cutea acasă ș-am întors după

ele, ș-am întrebat-o pă femeie din ușă unde mi le-o pus, șî mnie mni s-o părut că  văd două
capuri în loc de un cap pă perină. Atunci  femeia i-o zâs:
42 Performeră Maria Paul, 43 ani, Mara, 2014.
43 Performer Ioan Botiș, 58 ani, Călinești, 2013.
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- O, nu te mai gândi, că  vezi, că  tumna așe am pățât șî eu, dacă  am mâncat asară
ciuperci, poate că  așă ai pățât șî tu.

- Da, ai dreptate, tu, femeie, îi răspunde bărbatu.
Avețî grijă, măi, bărbațî, să  nu mâncațî sara ciuperci!44

Diacu

O fost odată  un diac cam bătrân, ce ș-o luat o femeie tânără  șî frumoasă. Femeia
s-o iubdit cu popa șî pă el nu l-o cinstit. El o văzut că femeia nu-l pe bagă-n samă șî s-o
gândit ce să  facă. Așă că într-o zî, i-o zâs la femeie:

- Vaca nu-mi pe dă  lapte șî m-am gândit să  mărg la târg șî să  cumpăr alta.
- Bine, da ce să-țî fac de merinde? Ț-oi serbe o găină. 
- Bine, i-o răspuns el.
Așă că  femeia i-o sert găina, i-o pus-o-n traistă șî el o plecat. Da n-o mărs la târg,

fă, s-o suit în podu grajdului, o luat o draniță din acoperiș ș-o pândit. O văzut că colo, pă la
miezu nopțî, popa o intrat la femeie șî s-o dus la ie colo cătă  dimineață. La fel șî a doua zî.
P-a tria zî o coborât din pod șî i-o zâs femeii că  n-o găsât vacă pă plac. Diacu  o mărs la
beserică ș-o-nceput să măture pân curtea besericii. Lucrând, tăt zâce:

- Ș-așe-i rău, ș-așe-i rău. Da l-o auzât preoteasa șî l-o întrebat:
- Da ce-i baiu?
- Ț-aș spune, da mni-i rușâne.
Atunci  preoteasa l-o dus în casă șî nu l-o lăsat până nu i-o spus tăt. Atunci preoteasa

i-o zâs:
- Nu-i bai, hai, să ne ibdim șî noi!
Șî o făcut-o. Apoi s-o întors din nou la beserică, o început din nou să măture, da de

data asta să zâcă:
- Ș-așe-i bine, ș-așe-i bine.
L-o auzât popa șî l-o-ntrebat:
- Da ce-i bine?
- Că tu te iubdești cu femeia me șî io cu  preoteasa.
Atunci  popa i-o zâs:
- Vai, de mine șî de mine, să  nu spui la nime, să  nu ne știe satu!45

Leaga, leaga

Mai demult, un om o avut o fată șî tăt o legănat-o, tăt o legănat-o, până ce o fost
mare, de măritat. Într-o zî, o mărs la ie pețâtorii, să  o ceară  de nevastă da tată-său le-o zâs:
44 Performer Ioan Botiș, 58 ani, Călinești, 2013.
45 Performer Petru Giurgi, Ocna Șugătag, 75 ani, 2013.
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Io v-aș da-o, da nu ști nimnic lucra, că  numa s-o legănat, altceva n-o făcut nimnic.
Apoi dă-ne-o cu  tăt cu  leagănu ei.

Șî le-o dat-o. O dus-o acasă șî-n prima zî, tăt s-o legănat:
- Leaga, leaga, leaga, leaga.
Pă seară, fata o-ntrebat:
- Da-n astă casă, nu să  șî mănâncă?
Nu, la noi mănâncă numa cine lucră.
A doua zî, s-o coborât din leagăn, o luat ziderea, o mărs la fântână, o adus apă, o

făcut prânzu și-o făcut de tăte-n casă. La vo  tri zâle, o mărs mă-sa să vadă ce fă  fata. Când
o întrebat ce fă fata, cuscrii i-o zâs:

- La noi lucră tăt felu, fata-i bună.46

Năroc să ai

O mărs  Mintea cu  Norocu la drum. Când o fost între sate, le-o zânit somn șî s-o
pus să  să  culce. Mintea o zâs că să culcă-n șanț, să  nu suie orice păstă ea. Nărocu o zâs
că  doarme în mnijlocu drumului. 

O zânit în noapte o păreche de cai, s-o spăriet de Năroc ș-o fugit pân șanț păste Minte
șî Nărocu o rămas ipen, n-o pățât nimnic.47

46 Performer Petru Giurgi, Ocna Șugătag, 75 ani, 2013.
47 Perforner Petru Giurgiu,  75 ani, Călinești, 2013.
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