
A. 239

Nãnãºicã, draga mea,
De nu-þi place cum o-am
fript
Du-te-n lume, du-te-n þarã
Dupã paie de secarã
ªi-o frije a doua oarã
Pânã gãina s-o frije
Eu cu nãnaºu ne-om strânje.
.

Colecţia foto
GHEORGHE ROBESCU

A. 240

Pã gãinã cât un pui
Mi-ai dat mulþi bani ºi 
destui;

Colecţia ALEXA GAVRIL BÂLE

Leacuri pentru vite

*

Dupã otavã, de-i ºi colboasã on pic tuºesc caii ºi vacile. Vacile dupã
otavã baligã mai moale. 

( Diordea Cãtãrinii, 58 ani, ªiºeºti )

*

Pã umflãturi pã picioare la marhã, la diþãi, mai ales pã pulpã la capre, o
la vaci când sã umflã îi bun ceaiu de iedrã cu vin.

*

Mai demult pune oamenii pã falcã, când îi dureu mãsãlile, ceai de
iederã cu din. Sâmþã cum smulge durerea din falcã.

*

La pulpã la capre sã pune ºi ceai din frunzã de nuc sã tragã rãutatea,
punoaiele.

*

Pã sub vacile cu lapte nu-i bine sã aºterni frunzã de nuc cã traje laptele.

*

Frunza de nuc nu-i bunã în gunoi cã acreºte pãmântul ºi nu se face
nimic. 

( Avram de pã Vale, 45 ani, ªiºeºti, 22. 02. 2002 )

*

Când tuºesc caii, sãmânþã de cânepã ori oloi de sãmânþã de cînepã. 
( Chiuzbãian Ioan, 43 ani, Siºeºti, 22. 02. 2002 )

*

Când dã vaca sânje pã þâþã, ºtii cã-i de slobozât sânjã.

*
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O cerut lapte de la vaca stearpă.



Pã gãinã cât o cioarã
Mi-ai dat bani sã-mi eu
comoarã.
Eu dragii mei drept sã spui
Gãina mea o fost numa-un
pui.

Descântec

De întors laptele la vaci

A. 241

Mândraie mândrã ºi 
frumoasã,
Eu nu te strig pã tine
Nici buzele tale, nici 
coarnele tale
Eu strig laptele tãu,

De slãbdeºte vaca vãzând cu ochii, sã umflã când mãnâncã, sã
împiedicã mãrgând, îi de slobozât sânjã.

*

Când sã baligã vaca uscat, numa bulgãri, poate-i rãcitã.

*

Dupã zãr stãtut ori dupã fãrinã pot face porcii diaree.

*

Când sã bulgãresc þâþãle la vacã ºi sã mutã bulgãrele de la o þâþã la alta,
când tuºeºte vaca, mai ales cându-i þânutã bine cu tãrâþã, cu mãlai ori
hâlbe îi de slobozât sânjã.

*

La diþãi când sã aruncã de pãmânt, sã îmblãtesc de pereþi sã dai
sãmãtiºã cu ou ºi cu brânzã. Fac aºa dupã lapte ºi fãrinã, când le dai
mai mult. Sã pune on fel de molojinã cu rânzã.

*

Ca sã nu rãceascã marhãle, iarna le dai apã desmorþâtã, le scoþi la
preumblare ºi le pui oþãt în apa de bãut. Purcelele pe care le leºi de
sãmânþã trebe sã aibe patrusprãzãce þâþã  cã de face mulþi purcei nu au
unde suje.

*

De face pãstã patrusprãzãce purcei îi bine daþi pomanã ca sã ai noroc 
la ceilalþi.

*

Miala ºi berbecu de sãmânþã sã lasã de la oaie bunã de lapte, mieluþãle
sã aleg care-s frumoasã, au fãþicã frumuºe, îs urechioasã. 

(Aurelia Sabadâº, 58 ani, 2.02.2002, ªiºeºti )

*

Câinii care-s de oi, când cânþi din trâmbiþã stau în cur pã lângã tine 
ºi urlã. 

*

O cătat lână la broască.
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