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tãt zici cã nu-i drept. Apoi þ-oi spune cã mai ºtiu una api-aceie
a hi drept.
- No, spune!
- Auz, domnule, io m-am dus în iad º-am vãzut acolo tare mulþ oamini.
Altu prinde peºti, altu taie lemne, altu-aduce apã, º-am vãzut pã tata
dumitale purtând lapte c-on mãgar.
- Minþ! o zâs cãtã iel.
- No, apoi nu-þ spun alta, gata.
De la Vasile Pop, 88 de ani, Remetea Chioarului, 1976

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

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

Pãcalã însurat ºi femeia nebunã.
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perindat de atunci.
Relativ recent, istoria oralã a început sã fie reconsideratã,
acordându-i-se importanþã prin constituirea unor discipline în cadrul
unor universitãþi, cumm ar fi Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
Încet, începe sã se constituie un fond naþional de istorie oralã, apãrând
chiar ºi publicaþii pe aceastã temã, ca de exemplu Anuarul Institutului
de istorie oralã din Cluj-Napoca.
Despre importanþa textelor de istorie oralã într-o viitoare lucrare, vom
prezenta câteva texte culese pe parcursul anului 2006 în Cetãþele ºi
Plopiº, precum ºi în câteva sate din preajmã.
Prin anii cincizeci, ºurdeºtenii cãrau piatrã de lucru cu caii da la Cavnic,
pânã-n garã la Baia Sprie. Aveau cai foarte frumoºi, mari, bine hrãniþi.
Se ducea piatrã de fundaþie, ori blocuri mari de fãcut pietre de moarã.
1. La blocurile mari de piatrã prindeau câte 6 cai, ºi-l trãgeau pe jos, pe
niºte lemne, ca tãlpile de la sanie. Piatra se scotea din Valea Albã ºi de
pe Rãchiþer de la Cavnic. ªi câºiþe se fãceau din piatra de pe Valea Albã.
Erau meºteri anume pricepuþi.
La lemnele pe care se trãgeau pietrile le ziceau bãlãngi.
2. Prin anii ºaizeci, nu ºtiu, 60, 61, poate 63, s-au tãiat niºte pãduri mari
de brad, de la Bloaja. S-au gãsit pe o vale ºine de lemn ºi un vagonet de
minã, putred pe jumãtate.
Nu mai ºtiu ce s-o întâmplat cu ele.
3. Pânã prin 1950 erau boi mulþi în Plopiº. Se duceau cu ei la câmp, dar
mai mult la pãdure. Se trãgeau lemne cu tânjaua. Plopiºtenii fãceau
ºindrilã ºi mergeau cu ea s-o vândã în târg în Baie. Pânã pã la Carei
ajungeau cu ºindrila.
Mai fãceau cuþi din piatrã de pe Izvor. Cu cuþile mergea unu ce avea cai
buni pânã la Carei. Ducea cuþile la mai mulþi din sat. ºindrilã fãceau ºi
trestienii ccãci în Trestia pãmântul era rãu ºi din ºindrilã se trãia
mai mult.
4. În ªurdeºti, acum o sutã de ani, ºcoala era unde stã Crãciun Luca, din
jos de Pustã. Era o casã lungã de 15 metãri ºi ave o uºã latã, fãcutã
dintr-o scândurã de stânjãr.
Atâta de gros o fost stânjãrul cã dupã ce l-o crepat dint-o scândurã s-o
fãcut uºa. O fost atuncea ºãºãsprezece prunci la ºcoalã. Umblau mai
mult de toamna când se gãta lucru pã câmp ºi pânã primãvara, când
începe lucru iarã.
5. În Plopiº, pã râu, cãtã Pogor, erau sãlcii multe ºi groase. Din ele
þiganii fãceau coveþi. Erau þâgani covãtari care aveau colibe pã râu,
fãceau coveþi ºi le vindeau pã sate. Coveþile de lemn le foloseau oaminii
la hopãlit grâu ºi mazãre.Când se îmblãte grâul cu îmblãceii rãmâneau
multe goazã în el, pleavã ºi sãmânþuri de buruieni. Ca sã sã cureþe sã
hopãle, se vântura, adicã sã pune într-o covatã mare de lemn ºi
perpendicular pã direcþia vântului sã miºca în sus ºi în jos covata.
Gozurile ºi pleava fiind mai uºoare erau luate de vânt, iarã grâu cãde
înapoi în covatã.
Femeile spãlau hainele ºi pruncii în coveþile dîn lemn ºi aveau coveþi
mai mici în care frâmântau aluatul de pâine ori de mãlai.

Prostul cere ºi dreptul adunã.

Moartea-n drum s-o aºezatu,
Cale bunã ea i-o datu
ªi din gurã-o cuvântatu:
Bunã, cale voinicele!
Mulþãmesc moºicii mele.
Voinice, nu-mi zice aºa
Cã io nu-s moºica ta.
Cã m-o trimãs Dumnezãu
Ca sã-þi iau sufletu’ tãu.
Moºicã, moºica mea,
Aur ºi ruble þi-oi da,
Numai de mi-i aºtepta
Pânã-oi merge la maica
Sã-mi rãcoresc inima.
Frunzã verde lemn uscat,
Vãlean spre casã-o plecat.
ªi pe drum cum se ducea,
Câte mândre întâlnea
Nici c-un ochi nu le vedea.
Acasã când o sosit
Maicii sale i-o vorbit:
Maicã, mãiculiþa mea,
Hai, deschide portiþa
Cã mã doare inima.
Deschidã-þi-o mândrele
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Cã þi-o mâncat zilele
ªi þi-o bãut sângele.
Vãlean rãu s-o supãrat,
De la inim-o oftat,
Murgul lui o rânchezat,
Poarta-n trei s-o deturnat,
Casa s-o cutremurat,
Maicã-sa s-o speriat
ªi în prag ea o ieºit
ªi din gurã aºe-o grãit:
Mãi, Vãlene, fãtu’ meu,
Spusu-þi-am ºi þi-oi mai
spune,
Mândrele capu’ þi-or pune.
Nu l-or pune cã l-au pus,
Numai cât mai stau cu capu’
sus.
Maicã-sa s-o sufulcat,
De pe murgu l-o luat
ªi în casã l-o bãgat.
Pã laiþã s-o dezbrãcat,
Pã vatrã s-o desculþat
ªi în pat s-o aºezat.

Cântã cucu pe-o nuia,
Vãlean de moarte trãgea.
Cântã cucu pã fântânã,
Lui Vãlean îi pun luminã.
ªi sunã clopotele,
Ca s-audã mândrele,
Degrabã ca sã soseascã
ªi pe Vãlean sã-l jeleascã.
Iar cân zuã se fãcea:
ªapte clopote trãgea,
ªapte popi îl prohodea,
ªapte feciori trâmbita,
ªapte sate auzea,
ªapte mândre mi-l jelea,
Iarã maicã-sa plângea
ªi din gurã cuvânta:
Lãsaþi mândre nu-l jeliþi,
Cã tot aºe l-aþi purtat
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Mai erau coveþi în care se pune slãnina ºi carnea de porc în sare, ca sã sã
moreze înainte de a le pune la fum.
6. Mai demult, mãlaiul sã coce în cenuºã. Sã pune aluatu pã frunzã de
murar ori pã frunzã de curechi. Sã fãce un foc în vatrã, în cenuºã sã pune
aluatu ºi sã acopere cu alte frunze. Apoi sã trãje cenuºe fierbinte cu spuzã
ºi sã lãsa sã se coacã. Sã cota ºi, când era copt, sã scote ºi sã ºterge cu o
cârpã de cenuºã.
7. Mai demult tare umblau lupii. Seara, mai ales iarna, de cum însera, de
pe la adãpat, pã la patru, cinci, dupã amiazãzi îi auzai urlând pã Sãcãturiþa
ºi cãtã Runcu Trestiei. De nu era toamna întuneric îi puteai vide, câte doi,
câte tri cum umblau cãtrã sat.
Asta o fo pânã pân anii 50, poate pânã pân ºaizãci. Apoi luptii s-o tras
încet cãtrã pãduri mai mari, o vinit ifetele ºi o tãiat pãdurea. Amu numai
porcii mistreþi mai vin la mãlai, toamna dupã ce dã în lapte. Trebe sã ai
mare grijã, sã nu-þi intre noaptea-n holdã.

Foto F. Sãteanu, Festivalul Nunþilor, 2006

Prietenul fricos nu te ajutã la
nevoie.

