
A. 180

Vornicelul:

Na-vã crãiasa! Asta-i?

A. 181

Vornicul  mare:

Nu, nici asta! nici asta!
Câtã lume-am umblat
Oameni rãi ca º-acia n-am
aflat!
Porþâle-s legate cu funii de
paie
ªi voi gata de bãtaie!
Ce staþ‘ acia adunaþ‘,
La noi sã vã tãt holbaþ‘?
Cã noi mult loc am umblat
Ca º-acia n-am mai aflat!
ªi lucruri aºa tomnite (rân-
duite)
Nouã nu ne-o fost ivite.

În casã fetele plâng
ªî-ncã plâng cu desfãtare
Tocmai ca la mormântare.
Poarta-i legatã cu paie,
Lumea-n cap stã sã ne saie
(sarã)!
Poarta-þ‘ legat-o cu lanþ de
car,
Noi nu mai umblãm în
zadar!

Colecţia PAMFIL BILŢIU

Obiceiuri de primăvară în Cupşeni

(continuare din numãrul 18 – 19) 

Sãptãmâna mare

Sã lucra pânã vineri. Ouãle le feºtem cu coji de ceapã, cu frunzã de
ghiocei, cu luºcuþã. Luºcuþa dãdé galbân. Încondeiatu’ ouãlor sã face cu
un condei ca on ciocan ºi cearã de stup curatã. Modelele le fac cum ºtiu
femeile: stic, frunzã. Faci ºi flori cum o fost pã haine mai demult: puiþ,
roate, pene, flori. Ouãle roºii sã dau la sãraci. La lãsare avem câte- on
ou fiecare ºi acela era ultimu’ pã care îl mâncam, ca sã uitãm de dulce
ca ºi cum uitã gãina de ou.
În dimineaþa de Paºti iarã am mâncat ou prima datã. Ciocãnem ouãle.
Cojile de ou le þâpam în vale, în apã mãrgãtoare, ca sã ºtie necaþî cã-s
Paºtile. Cojile le punem ºi-n botã-n grãdinuþã. Fãceam scoarþã ºi-o
punem în botã. Cojile nu-i slobod sã le arunci sã treacã vacile, ori oile
pãstã iele, cã atunce sã stârpesc. În gunoi nu-i bine sã le arunci. Nici la
gãini nu le dãdem, cã atunci îºi mãnâncã ouãle. La  noi nu duc la sfinþât
mâncãruri, numa’ pascã cu vin. Care dau pasca ºi vinu’ îs cinºpe. Îi
cumpãrã prescura ºi vinu’ ºi le dau la tãþi. La noi sã face multã, în ciu-
bere mari ºi iau cu canceauã.
Luatu’ pãºtii sã face aºe: dimineaþa nu mãnâncã nimic pânã nu vine
pasca. Ne spãlam di pã aur sau argint, di pã apã rãce neînceputã.
Punem în ié verigheta. Cine ara în câmp trãbuie sã mãnânce prima datã
mugur verde. Am mâncat ºi ieu bugãt. Mâncam ºi mugur de fag. La
munte cînd mâncam pascã, bunicu’ meu ne puné urzicã pã cap. Cãtam
urzica ºi ne-o puném pã cap ºi aºé mâncam sã fim aspri ca urzica. Dupã
ce mâncam beam apã neînceputã di la izvor.
Secvenþa ne evidenþiazã cã de Paºti individul este plasat într-un context
ceremonial – ritual aparte. Aurul ºi argintul sunt metale etalon de pu-
rificare. Este definit ca un produs al focului solar, regal, ba chiar divin.
Simbolistica lui este bogatã, fiind asociat fecunditãþii, bogãþiei, ne-
muririi. De aceste metale se leagã multe credinþe uraniene. Argintul
este simbolul oricãrui tip de puritate. În simbolistica creºtinã reprezintã
înþelepciunea divinã. Consumul mugurului ne conduce probabil cãtre
vechi credinþe de endolatrie, dacã nu cumva la urme de totem arboricol.
Creanga verde simbolizeazã victoria vieþii ºi a iubirii.
La Paºti sã pomineu morþî numa la acia se dau Paºtile. Aista preot o
schimbat. O pominit la tãþ câþ o vrut sã-i pomineascã pã morþi. Moºi sã
fac la cimitir ºi la bisericã, colac, bãuturã ºi horincã.
La timiteu dau pãstã morminte ou ºi colac. Sã face parastas ºi sã pomi-
nesc tãþi morþii. Apoi sã face masa moºilor din curtea besericii. Acolo

Cine mănăncă mult să îngraşă repede.
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Aþ‘ ieºit tãþ‘ înarmaþ‘?
Tãþ‘ cu puºti ºî cu pistoale,
Noi cu mânurile goale!
Da’ noi nu avem gând rãu,
Sã fereascã Dumnezãu!
Pintru aia vã rugãm,
ªî sfat sãnãtos vã dãm,

Sã ºiþ‘ (fiþi) cu noi buni ºî
blânz’
Cã noi nu suntem flãmânz’
ªî nu ne temem de voi
Mãcar cã suntem vo doi!
Precum noi am prins de
veste
Cã al nost’ crãiºor
O zãrit o floricea
Pe lângã mumã-sa.
Dupã ie noi am vinit
Cu hârleþã de-argint.
S-o luãm cu rãdãcinã
S-o ducem într-a n’irelul
grãdinã
Unde sã creascã, sã-nflo-
reascã ºi sã sã-nmulþascã!
Iubiþ‘ fraþ‘, bine tare m-as-
cultaþ‘
ªî crãiasa sã ne-o daþ‘!

Când încoace noi am vinit
Am gândit cã porþâle-s
legate
Cu fus de fuior
Cã la cineva de noi i-i dor!
Iarã tinãru nost crãiºor
Cãtã noi s-o lãudat
Cã la tinãra crãiasã
Porþâle-s deºtisã
Mesãle tãte întinsã,
ªi sunt buþ‘ cu jin (vin)

la masã are fiecare locu’ lui, care nu sã schimbã ºi care sã transmite
mai departe.
Înainte la masã se dãdea de mâncare la sãraci. La Florii le da de post,
poame fierte, curechi umplut de post. La Paºti sã da de dulce, care ce
fãcé. Fãceau ºi zamã. Fãceau ºi prinos. Îl fãcé numa’ o femeie. Era
masã de-l fãceu ºi douã. Era împletit în tri ºi împtistrit cu pene de aluat.
Când sã gãta slujba, femeia îl tãia ºi le da la tãte câte o scrijé. Porþia
aceie o ducem acasã ºi mâncam din ié ºi dam ºi la vite. Ritualul ne evi-
denþiazã funcþia ceremonialã a colacilor.
În a doua zî de Paºti fãcem masa moºilor cu tãt satul. Îi mai zâce
prânzu’ Paºtilor. Înainte îl dau cinci – ºase persoane, amu’ îs cinºpe’.
Cumpãrã oi, fac guiaº ºi dau câte – un colac ºi ou. Când gatã de mân-
cat, dupã ce sfinþeºte popa masa, dau tãþi mâna cu cia ce dau Paºtile.
Fârtaþ sã prind când le vine lor aºa ºi la nunþi. Atunci îºi dãdeau colaci
unu’ la altu’. Care erau însuraþi îºi dãceau ºi nevestele între ele. Fãceau
un ospãþ de cuprindere. Sã sãrutau când sã prindeau ºi-ºi dãdeau colacii
puºi pãstã – olaltã. Pã ii pun dar ºi la suratã ºi la fârtat. Colacii erau cu
gaurã ºi aveu o cruce aºé cu ciurigauã ºi frunze. Fãceau femeile inimã,
cruci, mânã, sãmnu’ jejitilor. Pã când sã–nsura, celãlalt fãrtat îi întoarce
colacii.

Jocurile de primãvarã

În tãt postu’ fãcea tineretu’ jocuri. Ieºeu într-o grãdinã ºi juca’ de-a
mingea. Sã juca Pã mânate. 
S-aleje cu soaþã patru pânã la zece jucãtori. Acia care era la mânate, era
la bãtut mingea. Când bãtea minjea fujé la þãl. Cela ce era la dat trãbuie
sã prindã mingea ºi sã-l loveascã pã care fujé. Dacã îl lové, sã schimba,
care era la dat, trecé la bãtute.
Fetele juca’ În ciocote. ªesã fete sã pun aºé la distanþã de zece, doiºpe
metri, sã ajungã cu botele. Cele din dreapta ºi cele din stânga sta tãte cu
feþãle – ncoace. A cincea sta în jos, a ºesa din sus. Arunca mingea ºi
cele cu botele o bãteu sã sã ducã pânã la celelalte. Fetele fujeu sã deie
cu botele deolaltã. A doua zî de Paºti sã face verjel ca la lãsat. La Paºti 
umblã copiii în ptiez dupã ouã roºii. Mãrg la casa omului da’ nu intrã.
Zâc Cristos o-nviat ºi capãtã câte-un ou ºi on pãhar de mursã. Aceie-i
amestecatã miere de albini cu apã. 

Obiceiuri din Săliştea de Sus

La ºaptesprãzãce martie atunci zâce cã-i zua zermilor, atunci trebe sã ai
grijã, sã nu lucri, înt-aceie zî, sã nu te muºte zermii. În zua aceie nu era
slobod sã sã zâcã numele de zerme, sã nu te muºte, darã. În zua aceie,
tãte femeile nu era slobod sã coasã ºi sã þasã. Bãrbaþî îs liberi sã margã
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Cine încalecă măgarul, 
Îi suferă şi năravul.



Sã bem sã ne veselim
Da’ jin nu este o þârucã
Sã putem be sã ni sã ducã,
Durerea din ticioare.

A. 182

Vornicelul înduioºat
întreabã:

Spuneþ‘ dirept voi cin’ sân-
teþ‘?

A. 183

Vornicul mare rãspunde:

Tinãru’ nost crãiºor
Dimineaþa s-o sculatu,
Faþa bine º-o spãlatu
O luat on bucin (tulnic),
mare;
Din bucin o bucinat
Oaste mare-o adunat,
Vornic mare º-o cãtat,
Pã min’i m-o aflat
Cã m-o vãzut cu pãru’ creþ,
Cu gura mai zâmbãreþ.
În fruntea oastii m-o pus
ª-am pornit pã vremea serii
Pã lumina stelii,
Pã cercu’ cerului,
Pã vârteju’ pãmântului.
De patruzãci de zâle tãt
vinim
ªî nu ne hodinim

cu caru, cã ii nu torc, nu lucrã cu di-acele.
Zâce cã este zerme la tãtã casa. N-am vãzut, numa am auzât. Mai mere
ºi la grajd, la care au vacã cu lapte, mai suje ºi di la vacã. La vacã i sã
umflã pulpa. Nu-i slobod omorât. Mai este ºi broascã, care zâce cã-i
broasca cãsî. ªi de-aceie zâce cã trebe sã ai grijã, sã n-o omori, dacã-o
vezi, c-atunci îi bai. Dacã o omori moare on cãsan din casã. Când
omori zermele de casã, tãtã aºe moare on om din casã. Nu-l vede nime. 
La Blagoveºtenie iei o cârpã ºi o aprinz ºi te duci cu ie pân tãt ocolu
tãu, pân ºatrã. Pui o cârpã de pânzã care sã mninoasã. Nu punem
tãmâie când afumãm numa la Crãciun cã ºi-atunci afumam ºi pã la Anu
Nou, atunci afumam cu tãmâie ºi unjem cu usturoi ºi zâcem:
-Afum sã nu s-apropie de casã duhurile rele. La Blagoveºtenie sã fac
focuri. Copiii fãceu focurile, dupã ce-nsãra. Le aprindeu când scãpãta
soarele. Fãceu douã, tri focuri ºi sã giucau acolo.
La Lãsata de sãc din Postu Mare luni postem, marþ ºi miercuri, din

Sãptãmâna Mare, nu sã lucrã nimic, cã lunea-i cu leºie ºi nu-i bine-a
spãla haine, marþa îi marþa dintre tunuri ºi nu-i bine-a trãncãni, nu-i
bine-a bontãni, cã vin tunuri ºi trãzneºte ºi ne era fricã. Miercurea îi
miercurea dintre ele ºi nu-i bine-a lucra nimicã. Îi zî de post.
La lãsare sã face gioc frumos, pân ºuri, pân cãs. Erau multe. Le fãceu
doi, tri feciori. Sã strânjeu mai mulþi acolo ºi zâceu:
-Vinã tu, vinã tu! Acia bãga ceteraºi ºi cât da la ceteraºi împãrþeu cu
tãþ‘ feciorii. Fetile nu plãtesc. Mereu fetile ºi feciorii le strâgau acolo
lângã ei. Ducem vas cu lumânare, cã fãce popa panachidã ºi punem
fãrinã în el ºi lumânare ºi într-o oiagã oloi ºi înt-on blid punem fãrinã
de mãlai ºi de grâu ºi punem o lumânare în el ºi gata era. Vinem cu el
acasã, cum gatã popa rugãciunile ºi dãdeam din el la mãrhoi. Punem
câte-on miez în tocanã cã-i sfinþit ce era în blid. Punem ºi sare în el,
care se da la vite. La Miezu pãresî îi dezlegare de peºte ºi care postem
luam peºte, mâncam.
În martie sã iesã la arat. Punem on blid su’ car cu grâu ºi cu tãmâie 
ºi-nconjuram caru tãt cu tãmâie, sã s-afume marhãle sã le umble bine
rându, sã nu pãþa(scã) nimic. Punem ºi on vas cu apã. ªi dupã ce pleca
cãruþa, apa din videre o aruncam dupã cãruþã, sã sie rod mare, sã avem

Cîinii latră, ursul trece.
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Foto Pamfil Bilţiu: Ieşitul la arat



Pân’aci ca sã ajunjem
În ãst loc, unde-i a nost’
noroc!

Preacinstite vornice de casã,
Noi am sta º-am 
mai discuta,
Da’ mintenaº s-a-nsãra!
Acia pãsemne-i nunta,
Sã trãiascã cine-ascultã!
Iarã noi nu suntem þâgani
ªî nu suntem nici ciobani!
Noi suntem oameni vestiþ‘,
De tãtã lumea cunoscuþ‘,
Suntem de tãþ‘ vo tri sute

Cu n’irele ºi nunii-n frunte!
Pintru noi, sã v-osteniþ‘,
Drum cu flori sã ne tomniþ‘!
Drum cu viorele, 
Sã cãlcãm pã ele,
Pã marjini cu busuioc
Sã ºie (fie) ceas bun cu
noroc
Noi ne arãtãm solia
ªi vrem sã ne luãm sâmbria,
Sã vie crãiasa!

roade bogate, sã nu fie secetã, sã vie ploaie, grâu sã deie roadã multã,
ori cucuruzu. De aceie punem on cucuruz su’ cãruþã. Cucuruzu’ îl dãdei
la gãini, o’ îl dãdem la on om nãcãjit.
Când ajunje prima datã la holdã, îºi þâpã clopu din cap, îºi zâce 
rugãciunile. Zice:
-Doamne ajutã! Când mere la sãmânat nu-i slobod omu sã sã atingã de
femeie. Zâce cã-i pãcat. ªi sâmbãtã sara spre duminicã nu-i slobod de-
acele lucruri. Tãt zâce cã-i pãcat. De-aceie nu-i slobod cã grâu-i sfânt.
Când sã ruga sta cu capu cãtã rãsãrit.
La Sfântu Gheorghe, fete, feciori sã uda cu ziderea. Puneu butoaie cu
apã în uliþã ºi ne strâga la udat. Pã fete le prinde cu forþa ºi le duce ºi le
uda la Iza. ªi pã mine m-o dus odatã Sâmnionu Titienii. M-o pus cu
capu acolo ºi mi-o turnat apã-n cap, la fântânã, c-o fo acolo butoiu cu
apã. Dacã-i iarbã sã duc oile, ies la pãºune, de nu-i omãt, la hotar. Când
pleca oile, prima datã din ocol, le stropem cu apã, cu adesmã. Le afu-
mam cu tãmâie. Atunci le dãdem de-ntreuru (de-ampror). Sã duc oile la
pãºune, da mieii s-aleg di cãtã ele ºi on copil mere cu mieii, on cioban
cu oile. Vin ºi le mulg. Pã când le gatã de muls, s-adunã cu mieii.
Aiasta-i de-ampreuru. Duminica Florilor. Atunci fãcem aluat ºi din el
fãcem câte-o plãcintã la fiecare din casã. ªi mânâncã fiecare din
plãcinta unuia. El iara ne dã ºi nouã. Tãt unu’ la altu ne dãm, ca sã
videm în ceie lume, pã când om muri. Le da ºi la copii. La zua asta duc
prescuri la besericã, care rãmâneu la popa ºi le fãceu nafurã. Aduce
lumea mâþã ºi le duc acolo la preot. Vine preotu cu adesma ºi le sfinþe’
ºi tãtã lumea îºi ie câte-o creangã de-aceie ºi-o duce acasã. Când vine
câte-o ploaie mare ºi grea, pune câte-on miez pã foc, sã potolea(scã)
ploaia. Coconii ºi femeile þânem crenji de rãtitã în mânã, pânã ieºem de
la bisericã. În sãptãmâna mare nu lucrau femeile. Nu-i slobod a toarce,
a coasã, a þãsã. Bãrbaþî lucrau.
Când erau mai târzâu Paºtile, zâcem:
-Amu-s mai târziu Paºtile, o trãbuit sã punem mai devreme în pãmânt.
A fi recoltã mai bunã, zâcem când îs mai iute Paºtile. Ouãle pântru
feºtit sã pregãtesc de vineri. Le vopsesc roºii, albastre, verzi. Le feºtem
cu coji de ceapã. ªi-amu facem cu coji de ceapã. Le facem ºi împistrite.
Punem trifoi pã ou, punem buruiene frumoasã, cum ar fi coada de
muºcatã. Le punem înt-on ciorap ºi le serbem tare. Le scoatem, le
lãsãm un pic, sã sã rãcea(scã), le scoatem din ciorap ºi avem ouã îm-
pistrite. În Sãcel fac de-acele cu condeiu, cu galbân, cu albastru, cu tãt
felu, cu roºu. Numa o femeie o fãcut ºi la noi. Mai face câte-o nepoatã
de-a ei. Nu fac pã ele pene, numa colori de tãt feliu, pete de colori, de
tãt feliu. Din aista verde, fac aºe, din aista roºu fac aºe. Atâta-s de fru-
moasã, de nu le poþ vide. Le fac aºe sã ºtie c-o-nviat Hristos.
La Paºti, ne spãlãm di pã ou roºu ºi ban de-arjint. Când ne sculãm, ne
spãlãm pã faþã cu ou roºu ºi în loc de Tatãl nostru, zâcem:
-Cristos o-nviat, cu moartea pã moarte cãlcând ºi celor din mormite
viaþã le-a dãruit, de tri ori zâcem. Ou roºu-s Paºtile. Din vopseaua aceie
sã dã ºi la alte femei. O-ntrebai:
-Ai zamã de ouã? Na ºi þâie, dacã-þ trebe. Ne-mprumutam tãte.
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Cocoşul bătrân, face borşul bun.



A. 184

Dupã ce dialogul dintre cei
doi vornici se terminã, din
alaiul mirelui se strigã

mireasa care trebuie sã
iasã afarã ºi sã deschidã
porþile, mirelui ºi stega-
rilor care pânã acum au
fost þinuþi în uliþã:

Deºtide-ni-þ‘ porþâle cã
vinim cu n’irele!
Ieº n’ireasã pãnã-n prag,
ªî ne primeºte cu drag
Cã pe noi ne poþ‘ primi,
Cã ruºâne nu þ-a ºi (ºi)!
Cã noi suntem de la munte,
Din neam mare ºi de frunte!
N’irele ce-l avem noi,
Nu l-ai da pe patru boi!
Nici pã patru, nici pã ºasã,
Cã îi neam din jiþ-aleasã!
N’iresuþã dupã tine, 
Nu am vãst plângând pe
nime,
Da dupã n’irele tãu,
La tãte le pare rãu! 
U, iu, iu, iu ...

Învierea la noi sã fãce la patru. Cojile de ouã le punem pân cuie pân
casã. Le punem ºi într-on bâþ în grindã, ori roºu, ori verde, de care era.
Sã puneu coji ºi în copaci, sã videm c-o fost Paºtile ºi-o trecut. Cojile
de ou sã aruncau în apã, sã vadã ºi regmanii, c-o fost Paºti. Regmanii
erau oarice peºti. Pã gunoi nu-i slobod s-arunci cojile, nici în foc. Sã
pot da sã le mãnânce gãinile, sã facã mai multe ouã.
La Paºti sã duce la sfinþit în traistã: pascã, ouã, cozonac, vin, carne de
miel, ºold de porc, carne de viþãl. Viþãlu ºi mielu îs sfinþãnia întâi. Când
vine omu acasã, vine ºi-ncungiurã masa de tri ori ºi sã zâce:
-Cristos o-nviat cu moartea pã moarte cãlcând ºi celor din mormânte
viaþã le-o dãruit. Dupã aceie scoteu femeile din traistã ºi puneu pã masã
ºi mâncau. Bãrbaþî fuje cu traista, care mai de care, sã iasã-ntâi. Acela-i
mai vãzut, el îi întâie, îi umblã bine. Da poate p-acela-l mânâncã mai
multe nãcazuri. Zâce cã umblã mai cu spor la lucru. Prima datã mâncau
cãrnaþu, muºcam on dãrab din el, sã nu ne ieie frigurile. Dup-aceie
mâncam pascã slujitã, bém on pic de vin, mâncam on pic slujit. Dupã-
aceie aducém neslujit pânã ne sãturam. Mâncam slujit pânã-a doua zî
de Paºti ºi pânã-a treia zi de Paºti. ªi-n Duminica Luminatã sã ie pascã.
La Paºti sã-mbracã în haine nouã ºi traistã nouã ducem la besericã. La
care-s departe-n munte, ducem ºi la acia acolo sfinþât. Merem cu calu,
cãlare. În prima zî de Paºti mérém în cimitir, în sintirim, ne jucam de-a
mieluºelu. Sã pune o fatã jos ºi una-n spatele ii. Vine una:
-De vânzare þî mieluºelu?
-De vânzare. ªi fuje, una-n coace, una-ncolo. ªi care ajunje cu mâna
mai iute pã mieluºel, acela-i a ii.

“De-a cãtanele” ne mai jucam. Sã þân tãþ de mânã ºi una mere sã

rumpã. Dacã nu rumpé, rãmâne acolo. O fatã dacã vroia sã rumpã lângã

fecioru-drãguþ, nu dãdé tare sã rãmâie acolo. Tãt rumpé pânã rãmâné

fãrã nici o cãtanã.
Feciorii juca “De-a minja, o bãtutã ºi pã ié”. Erau douã echipe. Una-i la
bãtutã, una-i la câmp. Cei din câmp cautã sã prindã minja cum o
pãrândã cei de la þãl ºi trebe sã loveascã în cel care fuje. Dacã ajunge la
taur (þãl), nu era voie sã sie lozit. Dacã îl lozé schimba echipele.
De-a batistuþa mai jucau fetele. Una umblã roatã ºi-i pune la una înapoi
batista. Dacã n-o vidé la cine-o lãsa, o pune-n roatã cã-i muta-n roatã.
A doua zi de Paºti fãceu feciorii danþ pân ºuri, pân cãºi. Erau câte tri
jocuri în sat.
Din bucatele sfinþite da ºi la marhã, dupã ce gãtam noi. Când mã
bãgam în grajd, zâcem:

-Cristos o-nviat ºi dãdem pascã la tãte animalele ºi la porc ºi la cal ºi la

gãini. La tãt ce-i animal dãdéi ºi lor sfinþât în ziua de Paºti.
La Ruptu sterpelor laptele sã mãsura cu carâmbu, în budaca mare.
Când gãta tãþ de muls, on om avé carâmb ºi-l mãsura ºi méré ºi baciu.
La o stânã la noi sã strânje tri lãptãrii laolaltã. Pânã unde era laptele,
fãcé sãmn, la care cât avé îi fãcé crest ºi-l scrié-n caiet. Care au oi, îs
sâmbraºi care fac stâna ºi au gazdã de stânã.
Când sã face stâna sã-mpodobé  târla cu on brad în cruce ºi on colac. În

Flămândul mănâncă tocană şi gândeşte 
că-i plăcintă.
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A. 185

La aceste cuvinte de laudã,
din alaiul miresei se strigã
drept rãspuns urmã-
toarele:

Dacã voi sunteþ‘ din neam
Nici noi nu suntem hirean
(hrean)!

Dacã voi sunteþ‘ din jiþã
(viþã nobilã)
Nici noi nu suntem tãrâþã!
U, iu, iu, iu ...

Dupã aceste strigãturi,
mireasa deschide porþile ca
sã intre mirele cu ai sãi. În
acest moment, din alaiul
mirelui se strigã vorbe de
laudã pentru mireasã ºi fa-
milia acesteia:

Þâne-i Doamne mâinile,
Cui ne-o deºtis (deschis)
porþâle!
Le-o deºtis în lung ºi-n latu,
Ne place un’ ne-am bãgatu!
La casa cu fereºti multe,
La oameni buni ºi de frunte;
La casa cu stâltii (stâlpii)
groº‘,
La oameni buni ºi frumoº‘!
U, iu, iu, iu ...

brad pune atâþa colaci, câte lãptãrii s-o adunat. Dacã s-aduna patru,
patru colaci îi pune on copil, care suie-n brad ºi-i pune. ªi sã aduna
cam douã sute de oi.
Dupã ce gãta de muls, încongiura târla ºi unu stã la strungã ºi tot le
strope cu adiasmã pã tãte olie cum iéºé. Noi tãþ eram afarã ºi zâcem
rugãciunile. La strunji pune ruji de Rusale sã sie oile mai vlãstoasã sã
aibã lapte. Fiecare îºi mulge oile lui. Budaca sã verificã cu dejitu ºi cu
apã sã vadã dacã nu-i strâmbã.

Brândza sã dã dupã cumpene, cât tra(je) laptele. Produsele stânii le fãcé

baciul, cã era nãmnit baci. Primul caº îl împãrþeu între stânaºi.
La sâmbrã duceu femeile gãluºte (sarmale), cozonaci. Acolo fãce
dzamã de miel ºi mâncam tãþ‘ ºi carne de miel fãce fiecare lãptãrie.
Femeile nu-i slobod sã mulgã-n strungã. Nu le dã voie nici înaintea
strunjii sã steie, cã ele strâcã stâna. Sã petrece di la deal de târlã sau di
la vale, unde era locul drept. Acolo sã petrece ºi cânta. 
Încongiurul târlii cu crucea-n mânã sã fãce de tri ori, zâcând rugãciu-
nile. Popa mere unde erau stâna mai aproape. La Ispas sã fãce pântru
eroi masã. Ne strânjem tãte femeile, care ne unem una cu alta, ducem
fãrinã, zahãr, ulei, ouã ºi fãcem cozonac, sarmale, zamã. Merem la
besericã. Dupã ce sã gãta slujba, sã pominesc eroii. Ne punem la masã
ºi mânca tãtã lumea. Ducem ºi ouã fãrbuite, roºii. Eroii îs pominiþi cu
tãþi ºi care s-o pierdut ºi nu-i cine-l pomini ºi acela-i pominit.
Joile dintre Paºti ºi Rusale sã þân. Nu sã boncãle cu pranicu nimnic cã
vin tunete mari ºi vremuri grele. Bãrbaþî lucrã.
La Rusale scot icoanele. Face popa slujbã ºi mere tãtã lumea la Iza.
Acolo sfinþã(ºte) popa apa ºi þâne predica. Vinem înapoi ºi încongiuram
beserica. Aducem adeasmã. Ieu adeasma oaminii ºi stropesc þarina ºi
holdele. Noi o luam într-o ulcicã ºi o mai lunjem ºi cu apã, când merem
noi la pãmântu nost sã stropim pãmântu nost ºi sã-l sfinþâm. Omu ºi-l
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Fudulul are doi tovarăşi: sărăcia şi prostia.

Foto P. Bilţiu: Bătutul toacei



A. 186

La aceste vorbe de laudã,
rãspunde în locul miresei
care nu are voie sã strige,
sora sau prietena ei cea
mai bunã:

Mulþãmnesc ce mni-ai strâ-
gat,
Gândeºti cã m-ai sãrutat!

Mulþãmnesc de strâgãturã,
Gândeºti cã n’i-ai dat o
gurã!

Mulþãmnesc de vorbe bune
Într-aºa de multã lume!

Mulþam de lãudãturã,
C-o ieºit din bunã gurã!
U, iu, iu, iu ...

Bine-i stã la cer cu stele,
La n’ireasã cu mãrjele!
Bine-i stã la cer cu lunã,
La n’ireasã cu cununã!
Floare albã din fereastrã,
Frumoasã-i n’ireasa noastã!
Harnicã ºi de-omenie,
Dumnezo Sfântu’ s-o þâie!
U, iu, iu, iu ...

strope când mere la pãmânt sã-l lucre. La Sânzâiene sã fãce cununi ºi
sã pune pã gard, sã vadã cãtã roua-a fi pã ele. ªi, dacã-i rouã multã, anu
a fi bogat. Care are fete ºti cã ie s-a mãrita dupã unu bogat. Cununile sã
arunca pã casã sã vadã cum le-a fi soþu, ursitu, dupã cum picau. Dacã
pica sus ºi sã duce cununa pãste casã fata s-a duce dupã on om mare,
om vãzut. Dacã sã opreºte pã casã atunci a ave on om micuþ. Vitele,
omu ºi þarina sã stropesc cu aghiasmã sã facã roade. La besericã duc
sânzâiene. Le pune popa înt-on pahar, rãmâneu în pahar. ªi la stup sã
pun sânzâiene ºi la uºa grajdiului cã aºe-i bine. Îi frumos sã le pui 
înt-on vas la grindã, cã miros frumos. Sânzâienele zâc cã-s zâne. Îs fete
frumoasã zânile. Da zânele când vin, vine vânt. Când vine-on vânt
mare, mare zâc amu aiesta-i vântu zânelor. Aºe grãie. Când tunã de
Sânzâiene n-or fi alune. Când plouã de Sânzâiene zâce c-a fi vara
ploioasã, a ploua mult. Dacã-i roºu mult în el, a fi secetã. Dacã-i verde-
a ploua mult. Pãºunile sã opresc de Sânzâiene, cã se coseu ierburile.
Demult, de Sânzâiene, gãureu urechile fetelor.
De Sântilie nu-i voie sã lucri. Dacã ai fãcut fân de Sântilie trãzne-n
claie, sã domnesc tãte ce-ai fãcut în zua aceie.
La Foca nu-i bine-a lucra nemica, cu nimic, cã s-aprind clãile.
La Adormirea Anii nu-i slobod a lucra. O mãrs o femeie la noi ºi-o
cules cânepa. O dzâs una:
-Nu cule(je) cânepa, cã-i Adormirea Anii! Nu-i voie.
-Oi adurni ºi io. Pã desarã-o murit. ªi de-atunci nu lucrã femeile la
Adurmirea Anii în veci. Dar la Zãmislirea Anii tãtã lumea lucrã, sã sie
sporioase ca Ana la tãte lucrãrile.

Găina care cântă nu să ouă.
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Foto P. Bilţiu: Portret de familie din Maramureş


