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Povestea lui Struguraº Ion Voinic

Struguraº Ion Voinic l-o chemat, o fo’ împãrat ºi s-o dus sã-i scoatã fata
de la un zmãu. C-o fost un zmãu, o avut o fântânã de apã. Atunci în
vremuri o avut o fântânã de apã zmãu ºi n-o dat apã sã beie nime numa
de-o dat un cap de om, o femeie zmãu. O fost zmãu º-apãi iei, o fost
cotatã sã deie împãratului, iel i-o dat una. Împãratu Verde iarã una, amu
o trãbuit sã deie împãratu Roºu. Apãi o zâs împãratu cã una i-o scoate
fata de la zmãu îi dã fata ºi împãrãþia jumãtate. ª-atuncea Struguraº Ion
Voinic, iel c-o scoate-o .. ºi iel, s-o dus, cã iel o umblat pã la fata ceie
pânã n-o da-o la zmãu. ª-apãi iel s-o dus la fântânã, Struguraº Ion s-o
dus la fântânã, fata o vinit dupã apã. Apãi o-ntrãbat-o pã fatã;
- Da unde-i zmãu?
Zâce:
- I-i dus de acasã.
- D-apãi n-ai pute vini sã fujim?
- Apãi, zâce, nu, cã zmãu dacã a vini te-a prinde, te-a omorî.
ºi în poveºti stând cu fata o vinit on vânt. O zâs iel:
- Da, ce-i?
- Aista-i vântu dã adunã zmãu.
-No, pãi, ce sã facem?
L-o ascuns pã iel ºi dacã l-o ascuns pã iel, când o vinit zmãu’ s-o bãgat
în lontru ºi zâce:
- Hâd îmi pute aicea a om pãmântean, o zâs zmãu. D-apãi unde-i?
scoate-l afarã.
Struguraº Ion o avut tri cãþãi: on urs, º-on lup, º-o hulpe. I l-o fo’ datã:
ursu’ i l-o dat Sfânta Duminecã, lupu’ i l-o dat Sâmbãta, Sfânta
Sâmbãtã, dup-aceea hulpea i-o dat-o iarã Lunea i-o dat-o la iãl. Sã cote
de ii. ªi dacã l-o tãiet zmãu, l-o tãiet tãt grãmadã, cãþãlu’ i-o fost afarã.
Amu, o fost nãcãjât. Zmãu s-o dus iarã de-acasã, o zâs cãtã fatã cã sã
þâpe conþãle cele acolo la câni, cã cânii o fost acolo în pãdure la fântânã.
ª-apoi le-o þâpat. Da fata le-o strâns tãte ºi le-o adunat, cum o fo’ tãiet.
ª-apãi ursu, o zâs Sfânta Duminecã, când o fost la ie Struguraº Ion:
- Când þ-a hi rãu sã-þ’ aduci aminte de mine.
ª-o adus apãi aminte. S-o dus ursu la Sf. Duminecã º-o spus la Sf.
Duminecã:
- Ia uite, ce-i baiu, l-o omorât pe Ion.
Apãi o zâs:
- Ia aice apã (gie) ºi dã-le ºi gie ti-i aduna ºi îl ungeþi, cã s-o scula 
º-apãi o mãrs cu apã gie ºi l-o uns, º-apãi s-o trezât º-o vinit înapoi, o
vinit apãi de-acolo afarã, º-o vinit la Sfânta Vineri º-o zâs:
- Bunã zua, mamã bãtrânã.
- Sãnãtate bunã, pruncule. Bine-ai fãcut cã mni-ai zâs mamã bãtrânã cã
de nu, nu era bine. Ce-i pãcatu’? Ia ce prãbãlesc sã fac, sã scot fata de la
zmãu. Mai sunt acolo douã, da’ s-o scot batãr asta. D-apoi, zâce amu nu
poci cã ia, zâce, zmãu’ m-o bãtjocorit, m-o omorât, º-amu vãd cã ia,

Whoever loses it feel sorry
about it
As I lost it.

Luck is a flower full of grace
It doesn’t grow in every
place
Near the valley does it grow
Not to everyone will it show
Yet the slough it can
embrace.
If you find it you’ll be glad
If you lose it you ‘ll be sad
I lost it and I feel bad. 

Nu poþi sã faci din rahat zdici.
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Sfânta Duminecã m-o uns cu apã die ºi m-o indiet. Apoi o zâs, no, zâce
hulpea asta o du cu tine. Lasã, c-apãi când þ-a hi mai rãu, iarã þî-i aduce
aminte, º-apoi hulpea þ-a face. º-apoi s-o dus la Sfânta Sâmbãtã.
- Bunã zâua, babã bãtrânã.
- Sãnãtate bunã pruncule. Da ce pãcat te poartã?
- Iacã vreu sã ieu ce-m trebe.
- Apoi, zâce, du-te, zâce, du-te, la Sfânta Duminecã, Sfânta Duminecã 
þ-a spune cã ce sã fac, cã zâce, mai bine ºtii. S-o dus la Sfânta
Duminecã ºi-o zâs:
- Bunã zua, mamã bãtrânã.
- Sãnãtate bunã, pruncule, d-apoi zâce, vez ce-ai pãþât?
- Da.
- D-apoi ce sã fac oare. Pute-o-aº? Oare cum sã poci io scoate fetele
acolo.
- D-apãi, zâce, li-i scoate dacã-i asculta ce þ-oi spune io. Du-te, zâce, la
Drãcoia-n fundu Iadului ºi are tri iepe, iepele acele fac mânz’ ºi au
mânz’ ºi zmãu are un mânz de la baba Drãcoaia din fundu Iadului, cã
acela are ºasã puteri, ºi te du la ie ºi te bagã de slugã ºi-i cere un mânz
sã-þ deie, º-atunci dacã þ-a da mânzu’, on mânz ce l-a fãta, iapa, acela a
ave douãsprãzece puteri º-atunci îi mere la fântânã ºi zmãu’ n-a hi acasã
º-api’ atuncea a vini ie dupã apã ºi-i pune-o pã cal, º-apãi îi vini cu ie.
S-o dus la Drãcoaie ºi s-o bãgat de slugã. O zâs Drãcoaia:
- Io, zâce, te-oi bãga de slugã, da de nu mni-i pute cota de iepe atuncea,
uite acolo am nouãzeci ºi nouã de capuri în pari ºi º-al tãu þî l-oi pune
ºi-a hi suta, dacã nu li-i aduce când te-oi mâna cu iele de mas, º-apoi
zâce, acolo þ-oi pune ºi-a tãu cap.
- No, apoi, bine, io oi mere.
S-o dus cu caii de mas cu iepile acolo, când s-o dus cu iele de mas s-o
fãcut tri uãi, el o adurnit ºi iele s-o fãcut tri uãi, c-o zâs Drãcoaia sã sã
facã uãi sã sã baje-ntr-o turmã. S-o bãgat într-o turmã de uãi. Pã când 
s-o sculat, no amu omu’ nãcãjit, nãcãjit, da ce. Apoi o zâs lupu:
- D-apoi, ce þ-o spus mama, Sfântã Duminecã?
- D-apoi, zâce, mni-o spus cã mni-oi aduce aminte.
- N-apoi, zâce, nu ºtii, cã io, zâce, ºtiu ce-o zâs, cã io ºtiu.
Le-o zâs:
- Lasã, zâce, cã le-om scoate noi iepele.
- Da cum li-i scoate?
Zâce:
- Io m-oi bãga-ntre oi, zâce, lupu’, io cum mã bag între oi, numa’
dupã-acele m-oi arunca, dup-acele tri oi ºi tu ie cãpuþãnele-n mânã ºi le
bate deolaltã ºi-i spune: “Tur, iepele mele, sã fiþi iuþ’ în frâie. ºi s-o fãcut
frâie. ªi s-o dus cu iele la babã. Tri zile o fos’ tri ai s-o slujascã. Amu o
zî o plinit. D-apãi s-o dus, iel s-o dus în treaba lui ºi s-o culcat, baba o
bãtut iepele, º-o zâs;
- Tu, da’ di ce n-aþ avut grije?
- D-apãi zâce, iacã ce-o fãcut, o fo’ musai sã vinim cã s-o dat on lup
dupã noi, acolo-ntre uãi, nu ne-o dat pace de fel.
- No, ducã-vã-þ’, º-astarã vã bãgaþi înt-on fag, ieste-o bortã mare cu
gãuni, bãgaþî-vã-ntre gãuni, º-apoi zâce, acolo nu v-a afla.

A. 121

Mamã de când m-ai fãcut
Nici un bine n-am avut
Parcã tot m-ai blastamat
Nu te-am blãstãmat deloc
Dar ai fost fãrã noroc

Mother, since you gave me
birth
I haven’t known any good
It’s as if you did nothing but
curse me

I didn’t curse you at all
But you have just had no
luck.

Nu sta cã-þi stã norocu.
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S-o dus sara cu iele iarã ºi s-o pus jos. ªi iel iarã-o-adurmit. S-o bãgat in
borta ceie fetile. S-o bãgat acolo, pã când s-o trezât: pãi, ce-i, iarã n-are.
ª-apãi o strâgat.
- Mãi, ursule, da’ tu nu ºtii ce þ-o spus Sfânta Sâmbãtã?
- Da!
- Cã, mni-am pterdut iepile, iarã.
- Da’ cã le scot io, ºtiu io unde-s.
- Unde-s?
- Colo într-o bortã cu gãuni. Io ieu o rudã mare ºi mã duc sã-i gâzãiesc
ºi-or ieºi gãunii ºi când or ieºi cii mai mari apãi iele-s. Bate cãpãstrele
de-olaltã ºi spune-le pã nume cã trãbã sã vie la cãpestre.
ªi o mãrs ursu’ ºi-o bãtut acolo, ºi o ieºât. Când o ieºit, le-o bãtut ºi iarã
o vinit cu iele acasã. No, pã când o vinit:
- Du-te ºi te culcã.
I-o dat baba de mâncare ºi s-o dus ºi s-o culcat. Le-o bãtut iarã, amu
zâce:
- Di ce n-aþi avut grije?
- D-apãi, cã n-am putut cã iel aºe o vinit ºi nu ºtiu ce putere are. I-o fo’
datã Sfânta Duminecã putere la iel ºi, nãzdrãvan cum o fost atunci
demult, în bãtrâni. Cã ºî femeile o ºtiut bugãte. ªi, no lasã, zâce, amu,
zâce, ast-arã v-oi bãga supt’ ciur aici, în tindã, ºi io oi ºide pã ciur, sã
vãd cã cum le-a scote, cum v-a scote ºi de-acolo. Bine. No, le-o mâncat
cu iele, o vinit, li s-o bãgat su’ ciur, de-acolo di pã câmp o vinit ºi s-o
bãgat su’ ciur. I-o vinit hulpea.
- Tu, hulpe, da tu ce þâi din poveºtile care le-o spus Sfânta Vineri?
- Zâce, amu, zâce, am pterdut iepile. La’ cã le scot io, cã ºtiu io unde-s.
- Unde-s?
- Îs în fundu tinzii ºi ºede baba pã iele supt-on ciur. Da io mã duc, zâce,
la coºconar’ ºi acolo la gãinar’ ºi tãte le buntuzãsc acolo pân’ odor ºi
pân grãdinã ºi ie s-a duce acolo º-apoi tu te du-n tindã ºi iute bagã
cãpestrile ºi aºe. S-o dus hulpea acolo la gãini ºi s-o purtat dupã gãini
pânã le-o scos pã tãte, gâºtile, gãinile. ºi-o ieºit baba acolo ºi-o strâgat
dupã hulpe. Cã ia o mãrs ºi luaþ’ cãpestrele ºi-o scos fetele ºi le-o dus.
No, bine-i.
- Amu am adus, bãtrânã.
- Le-ai adus? zice, amu ai plinit, anu, zâce haida, amu þ-oi da cal, c-amu
cu calu’ o fãcut târg.
- Amu on cal ce l-o fãcut atunci ce l-o fãtat iapa, on mânz o avut
douãsprezece puteri sã margã. Bugãt îi cã baba o fãcut aia mânz’ aºe
mândri ºi graºi da’ p-acela, i-o pus puterile di la cialalþ’ tãþ’ la fel ca
acela. Pãi sã-i deie calu.
- No, du-te, care þî li-i lua, o zâs baba.
Sfânta Duminecã o zâs:
- Griji, cã când îi vre sã iei calu, apãi acela cu douãsprezece puteri, acela
îi mai rãu, abie s-a clãti, da’ acela-l ie. Zî, aiesta l-oi lua, cã io n-am
mâncare aºe de bunã sã-i dau sã hie ca iei, aºe graºi cum sunt ieºtialalþi,
da aiesta...
Apoi baba a întinde mâna sã ieie puterile di la iel sã le ducã la cialalþi,
da tu spune:

Mother dear since you made
me
Not a single good did I see
You were there for cursing
me
I was not, my dear child
But your luck was not so
mild.

A. 122

Crenguþã de busuioc
Tu eºti floare cu noroc
La cei ce-i iubesc cu foc
Da’ mie ºi badelui
Ai fost floarea dorului.

Nu ºtii de unde sare iepurele.
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- Plãteascã-þi Dumnezãu.
Apãi atuncea n-are putere, o zâs Sfânta Duminecã. ª-apãi zice:
- No, aleje-þi on cal.
Io, mamã bãtrânã, numa aiesta, zâce, cã io n-am nutreþ, bun sã cot de iel,
da aiesta, apoi, oi face io, o vrut ca ie sã-ntindã mâna, ap-o zâs,
plãteascã-þ’ Dumnezo, ºi o tras mâna-napoi.
º-apoi iarã o mai zâs:
- Cã du-te mãi, ie-þ’ on cal, ºi iar-o-ntins mâna. De tri ori o-ntins mâna ºi
iel tãt o spus, plãteascã-þ’ Dumnezo.
No, amu n-o vrut sã i-l deie, da dupã tri zâle tãt o cotat sã i-l deie.
- No, zâce, darã eºti tare, ie-þ calu.
S-o luat calu’ n-o ieºit afarã ºi þânând aºe de cãpãstru, o zâs calu cãtã iel:
- No, zâce, darã
- No, domnule, Struguraº Ion Voinic, s-o-ntors calu pãstã cap, no, amu
zâce, sui pã mine cã te-oi duce io.
S-o suit cãlãreºte pã iel º-o mãrs la fântânã. ºi calu’ zmãului o fost numa
cu ºasã puteri, ºasã batãr, da’ aiesta o sãrit douãsprãce. Apoi o zâs, no,
zâce s-o suit º-o mãrs la fântânã. ºi-o vinit fata.
- Da, zâce, el, no, sã vii cu mine.
De, zâce.
- Da, pute-i mere sã nu te-ajungã cã te-a omorî?
-Amu, oi mere.
ªi Sfânta Duminecã i-o dat ºi putere aºe ca sã se poatã bate ºi cu zmãu.
ª-apoi iel, s-o suit amândoi pã cal ºi s-o dus. ºi calu zmãului din grajd’ o
rânchezat. ªi-o vinit zmãu’.
- Da’, ce-i baiu?!
-Struguraº Ion duce pã doamna.
- No, zâce i-o dat ovãs zâce, cât ovãs îi pute mânca?
Zâce:
- Pot mânca.
- D-apoi, ajunje-li-i?
- Nu l-oi ajunje cã-i frati-mni-o, are douãsprezece puteri ºi io n-am
numa ºesã. ª-apoi i-o dat ovãs ºi s-o suit pã iel zmãu’, o sãrit, nu l-o mai
ajuns, n-o putut mere tare, tãt i-o tãiet din coadã. O rânchezat calu’, cã ºi
marhãle în limba lor o rânchezat º-o strâgat la celãlalt:
- Mãi frate, aºteaptã-mã, mãi, cã tãt mã taie zmãu, aiesta, tãt mã taie din
coadã, de nu m-aºtepþi?
Celãlalt i-o rãspuns:
- Te-aºtept, numa-l aruncã aºe de sã saie pânã-n poarta ceriului ºi când a
ptica jos, sã-l zdrobeºti, º-apoi io te-aºtept ºi io pã tine.
ª-apoi l-o aºteptat, l-o aruncat ºi jos, ºi l-o cãlcat în pticioare calu’, ºi l-o
aºteptat. Amu atuncea o rãmas ºi cele fete slobode. Iel amu o fost urât
cum ºi-o zolit º-o umblat, no apoi o zâs la fatã: 
- Calu’ aista a zmãului du-te cu iel acasã, la tatã-to, la-mpãrãþie. º-apoi
vini io acolo, numa amu-s tare zolit, da’ mâni’ alaltã viu. Da’ cã i-o
fogãdit cã-i dã fata. Când on þâgan o fost acole de-o lãture, on fecior de
þâgan, fata o fost înfricatã, o mãrs º-o luat ºi iel calu’, o mãrs cu fata, o
zâs cã iel o scos-o de la zmãu. Fata n-o zâs mnicã sãraca, º-amu, cole ºi
când o vinit cia împãraþ’, ie, zâce, ºi cele fete-s slobode, poþ’ mere 
dupã iele.

Little basil branch
You’re a flower full of luck
To those that love
passionately
But to me and to my love
You were a flower full of
longing.

Nu-i mai bagi mintea cu pâlnia.
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ªi iel l-o pus pã þâgan la masã ºi sã-i deie de mâncare º-apoi darã c-or
face nuntã pãstã vo câteva zâle. O pus pã þâgan acole ºi i-o dat ominie
ºi s-o strâns oricâþ’ vecini acolo sã vadã cã ce-i. Mãi, þâganu, o omorât
zmãu ºi ia ce-o fãcut. No, bine, o fo’ bând horincã ºi orice vecin s-o
mulãtit.
Ursu’ o zâs:
- Domnule, amu pânã i-i dumineaþã, acolo-i nuntã, da lasã-mã sã mã
duc ºi io sã vãd ce-i acolo. þâganu o fost pus dupã masã pã niºte perini. 
º-apoi s-o dus ursu’ acolo. Când l-o vãzut þâganu cã intrã pã poartã 
la-mpãrat, ursu’ o zâs:
- Vai de mine, înãlþate împãrate, vine-o balã aicea, faceþ’ bine nu-l
lãsaþ’.
Fata-o zâs colo:
-Lãsaþ’ c-acela m-o scos don Ion Struguraº Voinic, lãsaþi.
O mãrs ursu acolo, i-o dat horincã ºi s-o dus acasã tãþ’ horind.
- No, o zâs lupu, no, domnule, lasã-ma ºi pã mine.
- Mãi, zâce, mereþ’ acolo, faceþ’ larmã ºi horiþ.
- No, du-te, da’ sã vii, sã nu zãbãdeºti. 
S-o dus ºi lupu’, pã când o mãrs acolo iarã l-o vãzut þâganu’. Þâganu:
- Iarã vine altu.
- Nu, zâce, nu-l lãsaþi în lontru.
L-o lãsat, i-o mai sãrit o pernã di su cur. 
- No, amu, i-o dat horincã ºi la lup, s-o dus lupu tãt horind.
Pã când o mãrs o zâs vulpea:
- No, lasã-mã, sã mã duc ºi io, domnule!
ªi s-o dus. Zâce þâganu’:
- C-aceea sã dã dupã gãini mintenaº la oamini. No, o slobozât-o ºi pã
ie. I-o dat horincã, ºi-o bãut ºi s-o dus. Pã când s-o dus fecioru, apoi,
zâce: 
- Aista, zâce, ne-o scos, o zâs fata.
Pã þâgan l-o legat de-o iapã sureapã ºi l-o legat de coadã ºi-o slobozât
iapa pântru ce-a minþât ºi l-o fãcut de groazã pã þâgan. ºi-apãi fata o
rãmas la fecior ºi i-o dat împãrãþia jumãtate, º-o scos ºi pã celelalte º-o
vãzut de treabã. Sã trãiascã!

De la Vasile Pop, 88 de ani, Remetea Chioarului

Povestea cu pajura

O fost o femeie ºi-o avut o fatã ºi s-o mãritat dup-on om rãmas ºi-o
avut omu o fatã. ªi ie ca sã hie fata ii mai înaintatã pântru feciorii o
ascuns pã fata bãrbatu-so, când vine feciorii la fatã dupã uºe în cenuºe
ca sã nu o vadã feciorii pe fata bãrbatu-so frumoasã, numa p-a ii, cã ii o
fo mai hâdã ºi a bãrbatului mai frumoasã.

Colecþia
AUGUSTIN MOCANU

A. 123

Horea lui Vãlean

Foaie verde mãghiran,
Ticãlosul de Vãlean
Cât era sãptãmâna
El nimica nu lucra.
Când venea duminica,
Dimineaþa se scula,
Pe ochi negri se spãla
ªi pe cap se pieptãna,
La icone se-nchina,
Cârja-n mânã ºi-o lua,
Toatã zua se plimba,
Tot cântând ºi fluierând,

Nu-i pântru cine se pregãteºte, îi pântru cine se
nimereºte.
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Dac-o ascuns-o acolo, fata sãraca ar hi vãzutã ºi ia feciorii, nu 
i-o putut videa, cã baba n-o lãsat-o sã iasã din cenuºe. Fetele 
s-o certat laolaltã, fata moºului catã fata babii.
- Tu, di ce nu mã lasã mama ºi pã mine, sã mã vadã ºi pã mine feciorii?
Cã ºi io nu-s proastã ºi-s frumoasã, mai frumoasã ca ºi tine.
Cealaltã o zâs:
- Apãi, di ce sã te lese mama? Cã io trebuie sã mã mãrit întâie, cã mama
porunceºte, nu porunceºte tatã-to, bine?
O vinit tatã-so acasã, o zâs:
- Hãi, tatã, când vin feciorii, pã mine, mama mã bagã dupã uºã în
cenuºã ºi nu mã lasã sã ies de-acolo?
O zîs:
- Tu, de ce nu leºi fata, ºi pã a me sã stãie aicea cu a ta ºi sã voroveascã
tãþi laolaltã ºi aºe.
- Apãi io n-o pot lãsa, cã io nu mi-oi pute mãrita fata de fata ta, cã a ta îi
mai frumoasã º-a me-i hâdã, ºi nu sã uitã feciorii la ie.
- E..., dacã o fo’ zâsã aºe, fata sãracã, s-o supãrat, s-o dus la mormântu
mâne-sa, s-o cântat, n-o avut nici un rost. Tatã-sãu haine i-o luat... da
maºtirã-sa n-o vrut sã-i ieie ca ºi fata ei.  La fata iei i-o luat haine din
cele frumoasã, la ceielaltã i-o luat numa haine sã hie fãcutã samã, nu
care o fost frumoasã ca la  fata ii.
Fata s-o supãrat sãraca, s-o dus, s-o dus ºi s-o dus s-o tâlnit cu înjerul.
Înjerul stãtea supt o arine.
- Da, unde meri tu, fatã?
- Mã duc în lume, unde sã nu vãd pã nime, cã mama o murit, tata s-o-
nsurat ºi maºteha-mea mni-o adus o sorã ºi pã mine nu mã lasã sã stau
în casã, când vin feciorii numa’ mã ascunde, ºi nu-mni ie haine ca ºi
cum ie la fata mneaiei ºi io nu pot hi aºe frumoasã º-aºe gãtatã ca ºi
cum îi fata mneaiei.
- Bine, o zâs înjeru: Nu mere tu, fatã, nicãri, cã, ie, am un bold de haine
ºi vinã ºi-þ aleje un rând de haine, care îi vre tu, ºi vine-un bãiat ºi-acela
ori hâdã, ori cum îi hi, acela te-a lua dacã þî-î lua hainele ieste pã tine.
Fata o ascultat ºi s-o bãgat acolo în borta ce de arin ºi-o luat hainele cele
pã ie ºi pã când o mãrs acasã sara, meºtehã-sa s-o uitat la ie:
- Tu, fa, de unde ai hainele iestea, c-amu, ca ii fatã n-o avut aºe
frumoasã haine ca ceii fatã.
- Apoi, io, mi le-o dat Dumnezo, Sfântu.
- Tu du ºi fata me, de-ii ºi la fata me, Dumnezãu Sfântu, un rând de
haine.
- Apãi, margã ºi fata mnitale ºi i-a da Dumnezo un rând de haine, aºe ca
la mine.
Pã sarã au vinit feciorii, dac-o vinit feciorii, baba s-o uitat hâd, c-o vinit
aºa un fecior de frumos...Tãt o umblat mânioasã, º-o zâs pân casã tãt ie:
- Du-te, tu, cã doarã aista nu-i de tine, cã aista nu te-a lua veci, cã tu
ieºti o hâdã, tu ieºti o proastã, tu ieºti...
- Dacã nu m-o lua, nu m-o lua, la mine o vinit.
N-o ºtiut baba cã ce sã facã cu fata, sã-i ieie fecioru, sã i-l puie la fata
iei, sã ie pã fata iei. Fecioru  n-o vrut nicicum, o lua pã fata babii, pã
fata moºului. ªi s-o dus la tatã-so cu ie acasã, la tatã-so tare bine i-o

Mândrelor din mâini fãcând.
Câte mândre întâlnea,
La toate din ochi fãcea.
Câte mândre mi-l vedea
Inimioara le râdea.
Doamne, bine le pãrea!
Soarele dac-apunea,
Toate focul dezvelea,
Luminile aprindea,
Ferestrele deschidea,
ªi cu jejetu fãcea
ªi din gurã îi grãia:
Vino, tu, Vãlene-n casã
Cã bucatele-s pe masã
ªi-i vin roºu pe fereastrã.
Vãleanu cum le vedea
Doamne, bine-i mai pãrea!
El în casã se bãga,
Dupã masã s-aºeza.

Numa c-o loviturã nu îmburzi
pomul.
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pãrut de fatã, c-o fo’ frumoasã, numa cã iel o fost fecior de-mpãrat ºi ie o
fost fatã sãracã.
Pã când o fost pã ceie zî, o zâs împãratu’ cãtã iel:
- Mãi, tu ai adus fata asta, da’ nu ºtiu de unde-ai adus-o, dupã ce-ai 
adus-o tu, aºe sãracã cã cu asta nu putem noi mere între împãraþi ºi între
domni, nu-i învãþatã, asta nu ºtii ie între domni, asta-i fatã de la þarã,
proastã. S-o luatu-sã fecioru’, s-o supãrat ºi-o luat femeia ºi s-o dus
multã lume-mpãrãþâie pân-o dat de-o pãdure de her. Cân’ o dat de-o
pãdure de her, pãdurea-o fo’ fãcutã din her din ista capãt de lume, 
pânã-n celalalt. Cum sã treacã iel de-acole mai încolo. No,  iel o vrut sã
se ducã sã nu-i audã nime de nume pân-ce-o zâs tatã-so aºe cãtã iel cã
cu-aceie nu poate mere nicãieri cã nu-i învãþatã ºi nu sã poate bãga-ntre
domni. ºi iel o avut o cheie la iel. Cheia aceie, ce ºtiu ce fel de cheie o
fost,   c-o þâpat-o în pãdure.
Când o þâpat-o în pãdure s-o fãcut pãdurea-n douã ºi s-o fãcut on drum
pân’ ie ºi-o trecut cu calu ºi cu femeia. Pã când o trecut acolo, o dat de-o
babã. Dapãi:
- Bunã ziua, cãtã babã.
- Zua bunã, da’ ce coþi p-aice bãiete, p-aicea?
- Io, zâce, cot pã cine n-am vãzut de cându-s nici n-am auzât.
- Api, io-s aceie, pã mine mã cheamã aºe. Da, dupã ce-ai vinit aicea, 
c-aicea-i þara me, ºi de-aicea cine vine îi musai sã-i ieu capu ºi sã-l pui
înt-on par de hier.
- Ai, Doamne ºi Doamne, s-o spãriet ºi iel. Amu, zâce, am vinit aicea sã
mã omoare pã mine baba asta.
- S-o rugat de babã, s-o mai plâns ºi femei-sa, s-o mai plâns ºi iel.
- No, di la mine, zâce, schepti, io te lãs cu capu netãiet, da’ n-am dupã
ce, zâce, cã meri la soru-mea, da’ pã când ajunji acolo tãt te omoarã 
soru-mea, dacã nu te omor io.
N-o vrut sã creadã, ºi s-o luat ºi s-o dus, amu-napoi nu s-o-nturnat. S-o
dus acolo-napoi, unde-o vãzut on câmp mare cu flori, cât o vãzut cu
ochii. ºi-o vãzut câmpu cela cu flori, mândru ºi frumos.
- Vai, de mine, zâce, o zâs femeia cãtã iel, bine-am trãi noi aici, la florile
ºi pã câmpu iesta, cu flori frumoase, dacã nu ne-ar omorî nime.
Amu iel o zâs, în noroc ne-a sta. Dacã nu ne-o omorî oricine, om trãi,
dacã nu, om muri. ºi s-o dus acolo ºi-o vãzut o cãsuþã, aºe mai mnicuþã,
frumoasã, c-o dus ºi-o bãtut la uºe ºi-o rãspuns:
- Da, cine-i aicea?
- On pãmântean.
- Când îl vãd, îl ºi-nghiþãsc.
O ieºit de-acolo o femeie ºi când i-o vãzut, i-o ºi-nghiþât. Îi o avut on
pruncuþ aºe ca de cinci ani, de ºesã. Pruncuþu’ sãracu’ s-o vãietat, s-o
cântat, n-o avut iel pã nime, în strãini. No, ie de mnila pruncului ºi s-o
dat ºi i-o fãcut dinapoi, i-o vãrsat pã gurã-napoi ºi i-o fãcut mai mândri ºi
mai frumoºi cum o fost, i-o lãsat pântru mnila pruncului. Zâce:
- Nu mereþi de-aici mai încolo, când scãpaþi, gata, cã numa moartea-i a
voastã ºi nu vã mai lase nime di pã voi, cã doarã aicea nu-i slobod sã diie
un pãmântean. Amu ce sã facã, s-o dat acolo la arat cu doamna aceie ºi
cu femeia ºi-o lucrat p-acolo, o fo cã ºi slujii ei, unde i-o mânat, acolo 

Din bucate cã mânca,
Din vin roºu cã gusta
Pânã capul mi-l durea.
El acasã se-ntorcea
ªi-acasã dac-ajungea
Maicii sale aºa-i zicea:
Maicã, mãiculiþa mea,
Haida, de mi-i ajuta,
De haine mi-i dezbrãca.
Haide, aºterne-mi patu’
Cã rãu mã doare capu’.
Maicã-sa cu-amar plângea
ªi din gurã cuvânta:

O mie de vorbe nu fac doi bani.
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s-o dus, di une i-o strâgat, d-acolo o vinit. No, º-apoi s-o datu-sã ºi ºi-o
fãcut ºi ii casã ºi ºi-o cumpãrat pluguri ºi rânduielele ºi  trãiesc ºi astãz,
de n-o murit.

De la Valeria Mercaº, Remetea Chioarului, 1976

Anecdotã cu diacu ºi cu popa

O fost odatã o femeie frumoasã. Da’ o trecut popa ºi cu diacu ºi cu fãtu
p-acolo. Da o vorovit cu ie, cã pã când ar mere pã la ie, numa câte unu’,
nu tãþ’ odatã. Femeia le-o spus la tãþ’ într-o zî sã margã. ªi o mãrs fãtu’. 
S-o dus în casã, o stat on ptic în casã, o dat sã povesteascã orice, o vãzut
pã oaricine trecând pã su’ fereastrã. Atunci:
- Oare unde sã m-ascund?
- Sui în pod.
S-o suit în pod, fãtu. Mintenaº o vinit diacu. Iar-o trecut pã su’ fereastrã.
ªi o zâs:
- Da’ numa’ sângurã ieºti acasã?
- Numa.
No, o stat on ptic în poveºti  iarã, o vãzut p-oricine trecând pã  su’
fereastã.
- Oare unde sã m-ascund?
- În pod.
O suit în pod. O mai suit unu.
ªi, vine, sã bagã popa-n casã.
- Bunã zuua!
- Bunã zuua!
- No, stau în poveºti. Da, zâce:
- Numa sângurã ieºti acasã?
- Numa!
Pã când stau on ptic în poveºti, bine, ºi vãd iarã unu trecând pã su’
fereastrã. Atunci:
- Oare unde sã m-ascund?
- Sui în pod!
Pã când vine omu-n casã:
Tu, pune-m orice de cinã.
- Dacã n-am fãcut de cinã. Numa de nu-i mânca niºte lapte. S-o pus pã
prag omu sã mãnânce, numa pã prag o vrut. Ciia di colo s-o tãtu –
împins, s-o tãtu-mpins, s-o-mpins pã popa º-o pticat din pod. Pã iel....
- Ho, mã, d-api dupã ce-ai suit în pod?
Hai, omu s-o suit în pod, o dat ºi de fãt ºi de diac. O coborât jos. No,
dupã ce-aþ vinit voi la mine ºi v-aþi suit în pod?
Popa:
- Ai do mine ºi do mine, sã nu mã spui cã plãtim cu bani. Nu vrem sã
ºtie nimeni.
Omu-o fo sãrac. Mai sãrac, omu. No fost aºe, îmbrãcat. No, fãtu-o zâs,
io n-am bani.
- Îi bai. Dacã n-ai bani, îþ pui o luminã, sã iertaþi, îþ pui o luminã-n cur ºi
stai sfeºnic în mijlocu cãsî pân-or plãti iºtialalþi. Cia scot banii. Tãþ scot

Mãi, Vãlene, fãtu’ meu,
Fãtu’ meu, copilu’ meu,
Spusu-þi-am ºi þi-oi mai
spune
Mândrele capu’ þi-or pune.
Lasã mândrele la dracu’
Cã ele þi-or mânca capu’.
Iar Vãleanu ce fãcea,
Maicii sale cã-i zicea:
Taci, maicã, nu mã mustra,
C-aºa-i lumea de-acuma.
Taci, maicã nu mã sfãdi
C-aºa umblã tinerii,
Cu anii, cu lunile
Pânã-ºi curmã zilele.
ªi cum sta ºi cuvânta,

Omul învaþã cât trãieºte ºi tot prost
moare.
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bani ºi plãtesc colo la om. Cela o stat îmbucit acole. Pã când o mãrs, 
omu-o cumpãrat la fimeie haine, la iel, pã duminicã, pã când o mãrs la
bisericã, numa cârþâie hainile pã ii. Colo, popa din altariu:
- Diecã, diecã, frumoasã-i Maria noastã, o cântat di colo.
Diacu din stranã:
- Pã punga noastã, pãrinte.
- Îi pintu-ace-o fo plãtiþ, sã nu spuie la oameni. A, fãtu’-o fo’ de ceie
lãture:

- Io dacã bani n-am avut,
Curu sfeºnic l-o fãcut.

Tãþ o cântat, i s-o spus, oaminii tãþ o râs atunci. No.

De la Ion Pop, 70 de ani, analfabet, Codru, 1973

Colecþia CORINA ISABELLA CSISZAR
Referent C. J. C. P. C. T. Maramureº

Poveste cu un înger

Sã  zice  c-o  fost  odatã  demult,  o  fatã  tare  nãcãjitã,  orfanã  de
amândoi  pãrinþî.  O  trãit  ie  o  vreme  din  mila  oamenilor,  apoi,  ce  s-
o  gândit  ie,  cã  sã  sã  ducã  la  o  monastire  înt-un  vârv  de  munte.
ªi  odatã  c-o  ajuns  acolo,  o  fost  primnitã,  i  s-o  dat  un  cãpãtâi  ºi
un  rând  de  haine  cãlugãreºti.  Da’ vezî  tu,  fata  era  tânãrucã  ºi  tare
frumuºã  ºi  nu  sã  da  în  lãturi  de  la  nici  o  treabã.  ºi  tãte
cãlugãriþãle  cele  de  la  monastire  o-nceput  a  o  pizmui.  ªi  i-o  dat
tãte  treburile  grele  ºi-o  sculau  cu  noaptea-n cap.  Da’ Mãriuca
noastã,  cã  aºe  o  chema,  tãce  ºi  lucra  ºi  numa’ sã  ruga  lu’
Dumnezãu  sã  aivã  ºtire  de  nãcazul  ei.  Fãce  bietuca  de  ie  tãte
trebile,  da’ nime  n-o  bdiciuluie,  numa’ ce-o  ocãrau.  ªi  ce  s-o
gândit  iele  înt-o zî,  s-o   punã  sã  clopotãreascã.  Mãriuca  n-o  zâs
nemnica  ºi  sã  scula  în  tãtã  dimineaþa  pã  la  cinci  ceasuri  sã  tragã
de  clopote,  sã  scoale  tãtã  monastirea.  Da’ sã  vezî   necurãþâie,
numa’ ce  înt-o  dimineaþã  sã  trag  clopotele  pã   la  tri.   Mãriuca  sã
scoalã  ºî  dã  fuguþa  în  clopotniþã  sã  vadã  ce-i  necurãþâia  iasta.  Sã
uitã,  catã  bine,  da’ nu  gãsã  pã  nime’ acolo.  Ce  sã  sie?  Sã  scoalã
cãlugãriþele  s-o  sfãdea,  cã  le   spurcã  somnul,  cã  le  scoalã  cu
noaptea-n  cap.  Fata  noastã  zâce  cã  nu  ie  o  fo’ da’ iele  n-o  cred  ºi
iar  o  ocãrãsc,  nu-i  dau  de  mâncare  pânã  nu  s-a  cuminþî.  În  ceie
noapte  iarã  sã  trag  clopotele  ºî  tãt  aºe,  iarã-i  Mãriuca  sfãditã  ºi
ocãrâtã.  No,  amu’ în  a  tria  noapte,  ce  s-o  gândit  ie,  sã  nu  sã  culce
defel  ºi  sã  stãie  la  pândã  în   clopotniþã,  sã  vadã  cã  cine  clopote.

Somnul iute-l cuprindea,
În pat cã mi se punea,
Pân’a doua zi dormea.
Frunzã verde de dohan,
Vai, sãracu, de Vãleanu
De cu sarã s-o culcatu,
Pe ochi negri s-o spãlatu
ªi mândru s-o mai gãtatu,
Mândrelor sã fie dragu.
Maicã-sa când o aflatu,
Tare rãu o blãstãmatu,
Iarã el s-o supãratu,
la grajd iute-o alergatu,
Pã murgu o-ncãlecatu
ªi la mândre o alergatu.
Mândrele cum l-o zãrit,
În drum tãte o sãrit.
Una poarta descuia,

Omul harnic, muncitor, de pâine
nu duce dor.
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