
IOANA POP-TUPIȚĂ

Povești

Tipăruș cel voinic

O fost o femeie rămasă de bărbat. Bărbatu i-o murit la bătaie, că mai demult o fo
bătăi. Un împărat să bătea cu alt împărat, ba unu să aibă mai mult, ba celălalt să aibă mai
mult. Femeia o rămas văduvă cu tri prunci. Femeia i-o îngrijit și i-o crescut. O fost doi
feciori și o fată. Într-o zi feciorii o mărs la coasă, da nu ș-o luat merinde. I-o zâs fetii:
- Noi merem la coasă, tu zină cu mâncare la noi.
- Da io n-oi ști mere!
- Hai, pă drum, până la stâlparu cela din marginea pădurii. De acolo ț-om pune câte un
sămn, câte-o ciuhă până la loc. Acolo ni-i vide cosând.

Feciorii o plecat la coasă, fata o rămas până o gătat mâncarea, o pus mâncarea-n coș
ș-o plecat la frați. Fata s-o dus după cum i-o spus frații, de la o ciuhă la alta, până ce o ajuns
la câmp. Acolo, o văzut iarba cosâtă, coasăle jos șî ei nu erau nicăieri. Fata s-o întors înapoi
la mamă-sa și i-o spus:
- Mamă, am fost acolo, da nu-s nicări. Am văzut iarba cosâtă și împrăștiată pă jos, coasăle
lăsate, da pă ei nu. 
- Vai, de mine șî de mine, o zâs mă-sa, doară nu i-o omorât zmeii?
- Nu știu, mamă, i-o răspuns fata. Io mă întorc odată până acolo, poate o apărut de undeva.
Fata s-o întors înapoi la locu unde o cosât frații, dar s-o întors acolo șî zmăii, o luat-o șî pă
fată ș-o dus-o la ei. Așa că nici fata nu s-o mai întors acasă, iar mă-sa o rămas sângură șî
tare supărată.

Într-o zî, biata femeie tăt zdera șî mătura pân casă șî cum mătura, o găsât un bob de
tiperi. L-o luat șî l-o pus pă mutia de la cuptioti, da cum o mutat un scaun, bobu de tiperi
iară o pticat jos. Atunci o zis:
- Vai de mine, că iară o pticat jos. Să zice că dacă-i tiperi pă jos, îi sfadă în casă. Așă că o
luat bobu de tiperi șî l-o bagăt în gură șî fără voie l-o înghițât. După ce o înghițât bobu de
tiperi, numai ce vede că pânticele i să umflă și-i umblă ceva pân pântice, ca un prunc șî o
fo musai să nască un prunc. Atunce și-o zâs:
- Vai, de mine, că amu am făcut un prunc din tiperiu cela. Oare ce nume să-i pun? - șî i-o
pus numele Tipăruș. 

Tăte s-o petrecut tare iute, una după alta. Pruncu într-o zî o crescut cât altu înt-un
an, în două zâle cât altu în doi ani, în șăpte zâle cât altu în șăpte ai. Așă că o mărs la școală.
După ce o mărs la școală, coconii i-o zâs:
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- Mă, tu ai mai avut doi frați ș-o soră, da i-o luat zmâii șî i-o omorât.
- Nu, n-am avut!
- Ba, mă, ai avut, da mă-ta nu-ți vre spune.
Băiatu o zânit acasă șî o întrebat-o pă mă-sa:
- Mamă, am avut doi frațî ș-o soră șî i-o omorât zmăii?
- Nu, dragu mamii, nu te-am avut numa pă tine. N-o vrut să-i spună femeia că s-o temut să
nu-l omoare șî pă el.

Tipăruș atâta o fost de hunsfut (deștept) c-o pus lut pă lângă casă șî i-o zâs mâne-sa:
- Mamă, nu știu ce-i cu casa asta, că să lasă-n pământ. Mamă, hai șî stai acoale, că eu oi
rădica-o cu jeditu esta mnic șî dumăta îi pune o ptietrucă unde ț-oi spune eu, ca apoi a sta
sus ș-om pune prietrii mai multe, să nu stăie pă pământ, să nu-i putreza stratu.
- Lasă, nu umbla cu atâtea!
- No, mamă, să lăsam să ne pteie casa? Haida, mamă, acolo jos la casă. El o rădicat casa cu
dejătu cel mnic șî o zâs: 
- Vai, de mine, mă apasă casa măi, băiete! Scoate-mă de aici, scoate-mă!
- Nu ti teme! Spune, mamă, am avut doi frațî ș-o soră?
- Nu, n-ai avut!
Iară o lăsat casa un pic pă mă-sa șî mă-sa iară o tudumănit c-o omoară. 
- Mamă, am avut doi frațî ș-o soră?
- Ai avut, da țî i-o omorât zmăii.
- Da di ce nu mni-ai spus?
- M-am temut c-o să te omoare șî pă tine.
Dacă i-o spus, o rădicat casa șî mă-sa o ieșât de sub casă. O mărs în casă șî i-o zâs:
- Mamă, adă un blid și mulge lapte aici. O muls un dărab de lapte, că lapte o avut, c-o fo
iute.
- Mamă, pune în lapte un pic de fărină șî fă-mi o turtă. 
- Da ce vrei cu ie?
- Vreu să mănânc țâța dumitali-n turtă.
Și mă-sa i-o făcut turtă șî i-o copt-o, apoi i-o zâs:
- Na șî mânânc-o!
- Adă ștergurucă șî învârtește-o în ie. Șî o învârtit-o, apoi i-o zâs mâne-sa:
- No, să știi, mamă, că mă duc după frații mnei la zmăi.
- Vai, tudumăni atunci mă-sa, zderă să nu margă, dar dejeaba, tăt s-o dus. Tipăruș era voinic,
el o știut gaura pă care umblă zmăii. O intrat pă gaură ș-o mărs la zmăi acasă. Zmăii nu
erau acasă, numa fata, care era soru-sa. O bătut la ușă, iar din casă fata i-o răspuns:
- Cine-i, om pământean? Că p-aici nu umblă niciun pământean. 
- Hai, deștide-mi, i-o zâs Tipăruș cel voinic, iar fata i-o deștis șî el o intrat în casă.
- Bine că mi-ai deștis. Da numa tu ești acasă?
- Numa, că-s duși a vâna, da vai, du-te să nu zină că te omoară.
- Da ce semne au când zin?
- Țâpă un buzdugan înainte, aiesta să învârte o roată șî să pune în cui. Atuncea ei pleacă
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spre casă. Și Tipăruș o stat acolo până atunci. Fata o zâs:
- Vai, de mine, mintenaș trebe să zină și te-or omorî.
- Nu ti teme, nu ti teme. Sii fără grijă!
Atunci, fata l-o băgat sub covată sub pat pă Tipăruș, că aieștia aveu paturi mari, coveți mari.
Cum o intrat în casă, zmăii o întrebat:
- Da ce-mi pute aici a om pământean, da cine-o zânit?
- N-am văzut pă nime, n-am văzut pă nime, o răspuns fata.
- Cum nu, că-mi mniroasă a om pământean, di pă ceie lume.
- Nu, n-am văzut pă nime!
N-o avut ce face, s-o dus în ceie casă șî s-o pus la masă, să mânânce. Tipăruș o ieșit de sub
covată, o luat sabia și poac, le-o tăiet grumazî la amândoi, când o stat la masă, da la unu
numa pă jumătate. P-acela l-o băgat înt-un ton mare, într-o cameră șî l-o închis bine acolo.
Fata o fost bucuroasă c-o scăpat de zmăi, da șî năcăjâtă c-o trebuit să spele tare mult sânge,
să facă curat. Tipăruș apoi s-o dus după mă-sa acasă, să zie șî ie la casa zmăilor, că acolo o
fost tare mare avere, tare multe bunătățî, tare scumpe. După ce o mărs mă-sa acolo, tăt o
umblat păste tăt, pân tăte camerele, tăt căta pă unde ce-i. O aflat de tăte, multe cășî șî tăte
cu tăt felu de bunătăți șî bogățâi, până ce o dat șî de tonu în care era zmău șî o întrebat:
-Da-n tonu cela de acolo ce-i?
- Să nu umblii acolo, mamă, că acolo-i un zmău, nu-i mort de tăt, numa pă jumătate șî l-am
băgat acolo-n ton. Da să nu-l năposti, că s-a-ntrema. Să nu umblii la tonu cela. Șî n-o umblat.
Când o fost odată, o auzât din ton.
- Vai, vai, vai! S-o uitat ce-i. Ș-o auzât zâcând:
- Hăi, femeie, sii atâta de bună șî dă-mi un pic de apă șî de nu mi-i năposti de aici.
- Că n-am pă unde.
- Ba este cep acolo la ton, dă-mi cu o uiagă, că-s tare săcătuit.
- Da o zâs fecioru să nu-ți dau.
- Da nu ave grija lui, că ce bine ne-a si la amândoi. Dacă aș si eu cu tine ce bine ne-am
petre amândoi. Șî baba l-o năpostit.
Atâta o fost de hâd cu o barbă mare șî plin de floci pă obraz. S-o dus și s-o bărbierit răblău
de zmâu. Pă când o zânit Tipăruș, i-o zâs mâne-sii:
- Da di ce l-ai năpostit, mamă?
- Că mni-o cerut o uiagă de apă, că-i tare săcătuit șî mni-o fost mnilă de el.
- Da de frații mnei nu ți-o fo mnilă?
Apoi Tipăruș ș-o luat sabia șî s-o bătut din nou cu zmău, până l-o omorât, ș-o scăpat de el
pântru totdeauna.
Ș-apoi o trăit tăți liniștiți șî poate mai trăiesc ș-amu dacă n-o murit.1

1 Performer Maria Tibil, Budești, 93 ani, 2014.
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Petrea florilor

O fost tri băieți. Da cel mai mnic tăt lua o botă șî tăt da cu ie pă cenușă, că-i plăce
că lasă urme și iesă colb, iar frații i-o zâs: 
- Mă, nu tăt da cu bota în cenușă! Da dejaba. Asta-i plăce să facă, îi plăceu urmele ce le
lăsa. Așă că frații i-o zâs Petrea Cenușosu. 

Într-un tău mare, ieșe un balaur la care trebuie să-i dăie de mâncare. Împăratu o dat
ordin să dăie din fiecare casă câte o fată la balaur, până ce o ajuns la fata împăratului. Atunci
împăratu o dat poruncă că cine a omorî balauru, s-o scoată pă fata lui de la el, îi va da fata
de soțâie și-i va lăsa tronu țării. Da nu s-o aflat nime cine să omoare balauru. 

Frațî lui Petrea o mărs să vadă cum a mânca balauru pă fata împăratului. Da acolo
s-o adunat tătă lumea, să vadă. Petrea Ceănușosu, batăr c-o fost tânăr, o fost hunsfut. S-o
spălat frumos, s-o suit în pod, o luat di pă o tingă hainili lui tatî-so de când o fost mnire, le-
o ticlăzuit șî s-o îmbrăcat cu ele șî și-o înstruțat șî clopu cu flori din grădinuță. Gătat așe, o
fo tare mândru. O luat șî sabia lui tatî-so de după un corn șî s-o dus tăt pă fugă la tău, unde
era fata împăratului. Nime nu l-o cunoscut așă mândru îmbrăcat. Fata împăratului era
îmbrăcată înt-o rochie albă șî ave păru despletit, păru era galbân șî-i ajungea până la pământ.
Să plimba pă lângă tău șî zdera. Mere încoace șî-ncoace șî-ncolo tare supărată, că nime nu
s-o aflat s-o scoată de la balaur. Petrea cum o ajuns la tău, o mărs drept la fată șî i-o zâs:
-Fată, ce ești supărată?
-Vai, du-te, băiete, că zine balauru șî mă mânâncă pă mine. Hai, du-te, ca de nu, ne-a mânca
pă amândoi!
-Nu si supărată, fată! Da ce semne dă când iesă?
- Bulbuce apa odată, mai stă un pic, bulbuce a doua oară, a tria oară, a tria oară iesă cu o
gură mare șî mă apucă pă mine. Da cine ești tu?
-Io-s Petrea Florilor.
-Măi, Petre, na-țî inelu mneu, ca amintire de la mine.
-Bine, i-l pun pă jădit.
- Nu, că ne-a mânca pă amândoi! Du-te!
- Nu mă duc, hai, cată-mi un pic, că stau la soare să văd când a ieșî.
- Vai, de mine, te-a mânca șî pă tine!

Fata l-o ascultat, i-o cătat în cap un pic. Tăt o fost asudat. O adurnit un pic băiatu
c-o fo obosât. Odată, o auzât apa că sună.
- Vai, de mine, o ieșât?
- Nu, amu o fost odată, mai de două ori, apoi iesă. Da du-te, că de cum iesă, mă mânâncă.
Să nu te mânânce șî pă tine. 
- Nu si supărată!
- Cum nu, ne mănâncă p-amândoi.

Nu s-o mai culcat, fă ș-o pregătit sabia să taie capu balaurului. Apa o bulbucit a
doilea, da pă când o bulbucit a tria oară, o fost bine proptit în putere șî când o ieșât, poac,
o tăiet capu balaurului. Cine știe ce mare o fost, cu ce gură mare. Tăt o fost sânge cât o fost
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p-acolo. Apa o fost tătă sânge șî pă lângă tău, o fost gunoi de sânge, din hâltășagu de balaur.
Un țâgan dint-o marjâne de dâmb, s-o luat cu calu la tău șî pă fugă tăt o făcut cu

sânge șî el șî calu șî tăt pă fugă o mărs la palat la împărat, ș-o bătut la poartă.
- Oare cine bate? - o zâs slujî. Slujî l-o văzut șî l-o întrebat.
- Măi țâgane, ce-ți trebe?
- Spunețî-i la măritu împărat că i-am scos fata de la balaur.
- Tu?
- Eu!
- Du-te, măi, țâgan!
- Nii, tăt îs sânjeă și eu și calu.
- No, spunețî-i să zie aici.

Odată o zânit acolo la palat. Slujî o adus scălzî, l-o spălat. L-o ras, l-o tuns, l-o adistat
(aranjat) pă țâgan tare frumos. Apoi i-o dat de mâncare. O scos o hrebdincă, o pus pă ie
vreo douăsprezece perini și l-o pus pă țâgan pă ele. Era sus până la pod.

Când o fost odată, o zinit fata. Împăratu o întrebat-o:
- Ai zinit, fată?
- Am zânit. M-o scos un băiat tânăr șî tare frumos. 
- Da unde-i?
- N-o zânit aici?
- Nu l-am văzut. Un țâgan o zinit.
- Vai, tată, nu-mi trebe să-l văd pă țâganu acela. Da unde-i țâganu?
- Da, ia aici pă perini.
- Vai, de mine, nu-mi trebe pă țâganu acela nici să-l văd. Era un băiat tânăr șî tare frumos
și-atât de îmbrăcat, de sclipță (strălucea).
- Lasă, tu, fată, c-om vide.

Împăratu o dat de știre-n tătă țara să zie tățî feciorii de la atâța șî până la atâța ani. O
zânit feciorii cei mai bătrâni, o zânit șî frațî mai mari ai lui Petrea șî alțî șî alțî. Fata o mărs
șî s-o uitat la tățî. S-o dus pă rând la tățî.
- Nu, tată, nu-i. Nici unu nu-i!
- Da tu, fată, care-i? Unde-i? Țî s-o părut numa țâie. Țâganu o fost!
- Nu, tată, n-o fost țâganu aiesta. Altu o fost. Un băiat tânăr șî tare frumos.

Țâganu o auzât tăte, da n-o zâs nimnic. 
Împăratu o dat ordin să zie mai tâneri. O zânit, da nici aceia n-o fost. Atunci împăratu

i-o zâs:
- Tu, fată, țâganu o fost!
- Tată, nu mă înnebuni cu țâganu, că nu vreu să-l văd. Atunci o dat ordin să zie șî mai tâneri,
până-n optșpe ai. Petrea s-o îmbrăcat iară cu hainile lu tatî-so, ș-o zânit la palat. Fata, când
l-o văzut, o zâs:
- No, tată, aiesta-i!
- Păi fată, aiesta-i?
- Aiesta, tată. Șî inelul iată-l, tată!
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- Ai, mânca-te-ar potopu țâgan. O mărs la el, i-o tras tăte perinile di pă hrebdincă, de tăt s-
o spart țâganu. Apoi, l-o legat de coada calului șî slujî l-o scos p-o coastă. Vai, de capu
țâganului! Tăt s-o lozit și l-o sodomnit Dumnezeu acolo. Ș-o scăpat de el. Apoi fata o rămas
cu băiatu cel frumos, cu Petrea Florilor. O făcut credință și nuntă cu el. O fost pă veci cu
el.

Frațî lui s-o ciudit de el.
- Da cum, tu ai fost? Că tu numa în cenușă ai fost. Cum de ai fost tu acela?

Apoi din Petre Ceănușosu, o fost Petrea Florilor, cel mai frumos băiat din țară. Șî
împăratului i-o plăcut tare mult de el, i-o părut tare bine de el, c-o fost tare lotru. Apoi de-
acolo nainte, fata o fost păstă tăt locu cu el. I-o plăcut mult șî la împărat de el, iar împăratu
l-o lăsat să-l moștenească pă tron.2

Povești cu Fata Pădurii şî Omu Nopţii

Fata Pădurii o tors

Moaşa o stat la poartă cu caieru ş-o tors, c-o trebuit să ţasă.
O zânit o femeie ş-o întrebat-o:

- Ce faci? Torci? Hai, că te-oi ajuta şî ieu.
O intrat în casă, i-o făcut caier şî ei, şî mintenaş i-o tors două torturi. Le-o tors bine,

subţâre, numa-că torturile ei o fost flocoasă. 
După ce o gătat de tors i-o zâs:

- Amu le-om serbe torturile. Adă zolniţa.
- Vai, că n-am zolniţă. Mă duc în vecini după ie.

Da femeia s-o dus la mă-sa şî i-o spus ce-o păţât. Când o auzât mă-sa o zâs:
- Vai, de mine şî de mine! Aceie-i Fata Pădurii. Aceie te-a băga acolo şî te-a opări.

Du-te şî strâgă de-afară:
- Ard munţî Galareului!
Aşă o şî făcut. S-o-întors acasă, și-o strâgat de la poartă:
- Ard munţî Galareului!

Atunci Fata Pădurii o ieşât din casă tăt pă fugă, ş-o zîs:
- Vai de mine, că acolo mni-s şî pruncii mnei. Mă duc la ei.

Ş-o plecat. Nu după mult timp o întors înapoi şî i-o zâs:
- Mare curvă mai eşti, da mai mare o fost cine ţ-o zâs, că amu te opărem în zolniţă.3

2 Performeră Maria Tibil, a lu Ionu Nețului, 93 ani, Budești, 2014.
3 Culeasă de la Tibil Maria  Neţului, Budeşti, 93 ani, în 2014.
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Fata Pădurii şî cizmele

Un om avé lângă casă, o grădinuţă cu multe flori, da cineva să băga noaptea în
grădinuţă să-i rupă florile. El tare să năcăjă şî o spus şî pă la alţî oamini ceă păţă.

Cineva i-o zâs:
- Aceie numa Fata Pădurii poate si. În, pune în grădinuţă între flori două cizme de

culori diferite şî pânde să vezî ce-a si. Dacă reuşăşti s-o prinzî întreab-o la ce boală folosăsc
plantele, la om şî la animale.

Omu tumna aşă o făcut. O pus în grădinuţă, între flori, o cismă neagră şî una roşie.
După ce s-o făcut noapte s-o pus la pândă. Colo câtă mnizu nopţî, apare între flori, o femeie
foarte înaltă şî să apucă iar să rupă flori. Rupând flori, găsăşte cizmele, le ia, să uită la ele,
le suceşte, le învârteşte, pă sămne că nu-i plăceă că nu-s la fel. După un timp îş bagă
amândouă pticioarele în cizma ceă roşie. Când o fost cu amândouă pticioarele înt-o cizmă
n-o mai putut fugi.

Atunci omu o ieşât din casă, o prins-o, o legat-o bine ș-o întrebat-o despre plantele
de leac. După ce o crezut că o întrebat-o destule i-o dat drumu, da tumna atunci ş-o amintit
că n-o întrebat-o despre leacu la oaie, şî-o strâgat după ie:

- Da care-i leacu la oaie? – iar Fata Pădurii i-o strâgat înapoi fugind:
- Ciunşagu! – adică cuţâtu.
Şî aşă că oaia nu pre are leac.4

Fata Pădurii şî vremea ră

Femeia o mărs pă noapte la mălai, în câmp, că zineu porcii şî-l mâncau.
Pă înnoptate o mai mărs şî bărbatu. Da pă când o fost în un vârf de dâmb i-o ieşât

înainte o femeie. El când o trecut pă lângă ie o dat cu săcurea câtă ie. Când o dat cu săcurea
câtă ie, n-o mai văzut nimnică. S-o-ntunecat dint-o dată de n-o mai văzut minnic.

Pă când o fost pă un deal cu corciuri, o suflat un vânt groaznic ş-o zderat ciorile-n
corciuri.

Când o ajuns la frati-so l-o întrebat:
- O fost vânt p-aici?
Iar el i-o zis că n-o fost niciun vânt. Numa el o văzut vânt şî ciori zderând.5

Mai demult păcurarii trebuiau să aivă mătrăgună la colibă, să nu margă Fata Pădurii
la ei, că mere la păcurari în colibă şî-i lega de furca colibdi.6

4 Culeasă de la Şteţ Maria, 47 ani, Mânăstire, în 2014.
5 Culeasă de la Petreuş Anuţa, Poienile Izei, 85 ani, în 2014.
6 Culeasă de la Giurgi Petru, Călineşti, 75 ani, în 2013.
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Am trecut sara pân cimitir, la mormântu mamii mele. Odată văd o femeie frumoasă,
da de la brâu în jos ave pticioare de cal. M-am gândit ceă să fac. Am îngeăruntet şî m-am
rugat. Dintr-o dată femeia o dispărut.7

Odată am mărs la Mânăstirea. Coborând în jos, pă o mociră am văzut un bărbat mare,
gros în tept şî ave ochii roşii ca două lanterne. Acela o fost Omu Nopţî. M-am spăriet, l-am
înconjurat şî altu n-am mai trecut p-acolo.8

Cum să fereu de Fata Pădurii şî Omu Nopţî

Mai demult oaminii umblau încinşî cu brâu de femeie şî puneu la brâu leolean
(leuştean sălbatic ceă creşte în spatele grajdurilor) şî rostopască, ca să nu aivă putere Fata
Pădurii şî Omu Nopţî la ei. Nu era slobod să cânţî cântecele Fetii Pădurii. Unu dintre
cântecele Fetii Pădurii zâce:

De n-ar si leolean şî rostopască,
Siu-ar lumea tătă-a noastă.9

Fata Pădurii nu trage la oamenii credincioşi

Socru-mneu, șâde la oi, da era un om tare credincios. Umbla cu Biblia după el. Înt-
o noapte, numa-ce îi ie uşa de la colibă o momâie mare de femeie. El era cu Biblia sub cap.
S-o uitat la el, n-o zâs nimnic ş-o plecat.

Da o mărs mai încolo la o altă colibă, la vo tri sute de metri de a lui şî l-o luat pă
bărbat, l-o pus pă foc, de pă dimineaţî tăt o fost ars la mnijloc șî pă spate. S-o dus în sat şî
la o săptămână o murit.10

Răzbunarea Fetii Pădurii

Strămoşu, Grigore din Coastă, era vânător. Umbla a vâna cu popa. Ave în Zărnescu
oi multe. Acolo le şî ierna.

7 Culeasă de la Giurgi Petru, Călineşti, 75 ani, în 2013.
8 Culeasă de la Giurgi Petru, Călineşti, 75 ani, în 2013.
9 Culeasă de la Botiş Ioan, Călineşti, 58 ani, în 2013.
10 Culeasă de la Botiş Ioan, Călineşti, 58 ani, în 2013.
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Înt-o zî, pă când mere la oi de-acasă, pă când o ajuns la Vraniţă, Fata Pădurii să
spăla pă pticioare în mnijlocu râului, pticioarele erau cu copite.

El o întins puşca câtă ie, iar ie i-o făcut cu dejătu a ameninţare.
Pă când o ajuns în Zărnescu, pă câmp la colibă, Fata Pădurii i-o spart tătă coliba de

n-o mai fost lodbă pă lodbă.
Tăt acolo în Zărnescu o auzât-o pă Fata Pădurii horind. Fata Pădurii hore întruna,

nu ştie întoarce glasu.
Ei, mai demult pădurile erau neîncepute. Pân ele umbla Omu Nopţî şî Fata Pădurii.11

Pă Porlog, l-o luat Fata Pădurii noaptea şî l-o dus pă meliţă. Când îl duce zâce numa:
”apă, apă”, aşă l-o auzât oaminii zâcând.12

Mai demult să descânta la soc şî să arde, şî cât de iute să arde aşă de iute-l aduceă,
pă cineva, de unde era.

Pă unu din Sârdi l-o adus din cătane, pă mătură, desculţ de un pticior.13

Gheorghe şî Ştefanu Grigoriţî şâdeu la oi în Zărnescu. Înt-o sară după ce o muls oile
şî s-o băgat în colibă o auzât afară ceva grăind: ”ciu-ciu ciu-ciu”. O ieşât afară din colibă
ş-o văzut două lumânări aşăzate pă sărciner, grăind între ele. 
Atunci o luat bota de la oi ş-o dat în ele. Când o dat în ele, o cântat ca o oală spartă, iar ele
s-o luat și s-o dus, când una mai sus şî ceăielaltă mai jos, când una mai jos şî ceielaltă mai
sus, tăt grăind: „ciu-ciu, ciu-ciu.”
Să zâce că acelea-s strâgoi, sufletele morţâlor ce n-au odihnă.14

Să zâce că pă Gheorghe lui Bandrea l-o luat Fata Pădurii şî l-o ţânut înt-o grotă sub
Gutâi, timp de-o lună, şî l-o hrănit cu lapte de ciută. După o lună l-o scos de acolo şî i-o dat
drumu acasă.15

Era vară. Tata, Cosma lui Boşcău, făceă fân După Râu. Cum cosăm, am văzut pă Fata
Pădurii teptânându-să şî uitându-să în o oglindă agăţată înt-un corci. Când am strâgat: „hui”,

11 Culeasă de la Tupiţă Ioan (a lui Ştefanu Grigoriţî), Călineşti, 80 ani, în 2012.
12 Culeasă de la Tupiţă Ioan, Călineşti, 80 ani, în 2012.
13 Culeasă de la Tupiţă Ioan, Călineşti, 80 ani, în 2012.
14 Culeasă de la Tupiţă Ioan a Grogoriţî, Mara, 70 ani, în 1990.
15 Culeasă de la Tupiţă Ioan a Grigoriţî, Mara, 70 ani, în 1990.

memoria ethnologica nr. 70 - 71 * ianuarie - iunie * 2019 (An XIX)

178



ie ş-o luat oglinda, o făcut cu dejătu a ameninţare şî s-o făcut nevăzută.16

Iarna fetele să adunau în şăzătoare să toarcă. O dată s-o adunat înt-o casă părăsâtă
din marjânea satului.

Înt-o sară o zânit la ele mai mulţî feciori necunoscuţî, dar feciorii erau cu copite
de cal.

Care, cum, o băgat de samă că feciorii-s cu copite de cal, n-o zâs nimnic, fă ş-o luat
caieru şî fusu, ş-o fujât acasă.

Ultimile, care o rămas, pă dimineaţă o fost găsâte-n casă moarte şî cu maţăle agăţate-
n cuie pă păreţî.17

A Fundului din Şugătag, După Ptiatră ave loc mult. Acolo-ş ţâne şî oile. La ele ave
păcurari.

În marginea câmpului, lângă pădure, ave grădinuţă Fata Pădurii. Erau aşă de mândre

16 Culeasă de la Tupiţă Vasile a Cosmii, 65 ani, Mara, în 1980.
17 Culeasă de la Tupiţă Maria a lu Ionu Grigoriţî, Mara, 70 ani, în 2002.
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flori în ie.
Noaptea zâne la păcurari în colibă, îi pune deasupra focului şî tăt îi arde.18

O femeie o făcut un cuptior de ptită marţî sara, când nu era bine. Cât ie o făcut pita,
o zânit Fata Pădurii şî i-o ştimbat cocoana. 
O luat-o pă a ei şî i-o lăsat în loc o moimă de cocoană, care o mai trăit un pic şî apoi o
murit.19

Mai demult Fata Pădurii era păste tăt. Pă care-l ibde îl lua şî-l duce pă nişte stânci
şî-l legăna, zâcând:

- Aia, a puii mamii.
O fost unu de la noi, Timiş, şâde la oi. Dispăre noaptea, pă dimineaţă zine tăt sfărmat.

Să zâce că-l lua Fata Pădurii şî-l îmblăte tătă noapte.20

Noi în Valea Sacă, iernam cu oile acolo. Avem pă unu Ştirbu ce stăte la oi. Avem
acolo, cam o sută de oi. Acolo avem o căsuţă, unde durne păcuraru. Într-o noapte aşă de
tare s-o văzut de lună. 

S-o uitat din căsuţă pă fereastă ş-o văzut c-o zânit două fete aşă de mândre. Nu să
facă altceva. Avem un tăitor mare pă care tăieu lemne. O luat una tăitoru şî să jucau păste
leasă. Aruncau tăitoru una de la alta păste leasă. Una o scăpat tăitoru şî i-o pticat pă pticior.
Aşă o ptiuit de tare, şî s-o luat şî s-o dus.

Pă dimineaţă ce dripă o fost acolo în staulu oilor.21

Eram la fân în Cioncaş. Cosăm acolo cu tata şî durnem acolo. Înt-o sară aşă era de
sărin de tăte stelele să videu pă ceri. Tata zâce:

- Hai, să cosâm un ptic la stele, că dade om găta aici pă mâni.
Cosâm, cosâm, cosâm. Da un om zine la noi șî zâce:
- Măi, Nicoa, cosăşti, cosăşti?
- Mai ciocârtim un ptic.
- Ciocârte, ciocârte, că mâni ti-i hodini.
- Cum să mă odihnesc?
- C-a ploua pă mâni.

18 Culeasă de la Dubei Maria, Ocna Şugătag, 55 ani, în 2012.
19 Culeasă de la Hote Maria a lu Prodan, Breb, 84 ani, în 2014.
20 Culeasă de la Bârlea Mihai, Sat Şugătag, 74 ani, în 2014.
21 Culeasă de la Bârlea Mihai, Sat Şugătag, 74 ani, în 2014.
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N-o fo tri ceasuri în noapte. O zânit nişte ploi de-acele grozave. De unde o ştiut el?22

O femeie avé pă grădină ştiuhă, unde usca poame (prune, pere, mere). Înt-o sară o
zânit la ie în şatră Fata Pădurii, i-o bătut în fereastă şî i-o zâs:

- Jupâneasă, hai pă grădină la cuptior şî fă foc. Ave mai mulţî prunci în casă. Ie i-o
zâs la bărbat:

- Io nu mă duc. Du-te, tu, Peve! Pavăl îl chema pă bărbatu-so.
El o ieşit s-o dus pă grădină, da o fujât înapoi în casă şî i-o zâs femeii:
-Jupâneasa stă pă scăunel înaintea cuptiorului. Nu mă duc că m-a băga în cuptior.23

22 Culeasă de la Bârlea Mihai, Sat Şugătag, 74 ani, în 2014.
23 Culeasă de la Petcaş Docă a Todireanului, Mânăstirea, 90 ani, în 2014.
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