
nu lucreazã urmãtoarele munci: sãpat, cosit, strâns fân. Aceste joi s-au
þinut toate ºapte pânã în 1985, pentru cã înainte de acest an cu o sutã
de ani, a bãtut grindina ºi a stricat toate culturile.

Pintileul (Sf. Mc. Pantelimon 27 iulie)
Astãzi nu se lucreazã la câmp, pentru cã se pornesc vânturi mari sub
formã de vârtej. Locuitorii spun cã ºi ungurii care trãiesc în aceastã
zonã se tem de aceastã sãrbãtoare ºi o respectã fiindcã a rãmas o vorbã
între ei cã odatã un locuitor a lucrat iar vântul a spulberat fânul în toate
direcþiile. Iar el a zis: Pinteo, Pinteo, lasã-l cã nu e tot de azi, ci ii ºi 
de ieri.

Colecþia prof. PAMFIL BILÞIU

Obiceiuri din Cupºeni 

Mãrþiºorul sã facè din douã fire, unu roºu ºi cu doi ciucãlãi la capãt, ºi
îl purtau femeile. Când îl þâpau, îl legau de on pom. Practica ne
evidenþiazã funcþia fertilizatoare a mãrþiºorului, pe care o întâlnim ºi în
alte zone. În Moldova, mãrþiºorul se leagã de ramura unui pom tânãr,
în scop de a rodi. (Adrian Fochi, Datini ºi eresuri populare de la sfârºitul secolului al
XIX-lea, Bucureºti, Editura Minerva, 1976, p. 200)

Odochia
La noi sã ºtie c-o fost o soacrã ºi-o avut feciori ºi norã-n casã. ªi-o fost
femeie rea. ªi-o mâna pã noru-sa sã spele lâna neagrã, pânã a albi. Iè
s-o dus ºi o tãt spãlat. O trecut on moº ºi o-ntrebat ce face?
-Ia, cã m-o mânat  soacra la vale sã spãl lâna neagrã, pânã ce a albi ºi
ia cã nu sã mai albeºte. Atunci, o zâs cã i s-o albit lâna. ªi i-o dat on

4907

Cã mi l-am pierdut odatã
ªi l-am cãtat lumea roatã
ªi l-am aflat la o fatã.
Fat-o vrut ca sã-l sãrute,
Dumnezeu sã nu-i ajute.

4908

L-oi strâga sara la lunã 
ªi i-oi da din apã bunã.
Cine a gusta apa,
Amândoi s-or cununa.
Hai, mândruþ, sã bem ºi noi,
Sã ne cununãm noi doi.

4909

Negru-i mândru ca ºi dracu,
Îl iubãsc ca ºi colacu.
Negru-i mândru ca ºi tina,
Îl iubesc ca ºi inima.

4910

Mãi mândrule, floare-
albastrã,
Tãtã lumea te urascã
Cum te-am urât, mândruþ,
eu.
Pã mine m-ai sãrutat,
ªi la altele-ai umblat.
Pe mine m-ai drãgostit,
Pe altele-ai celuit.

4911

Decât în rai cu hâdzii,
Mai bine-n iad cu mândrii.
Cã-n iad oi ºide pã punte,
ªi la mândru pã gerunte.
Pânã dracii º-or juca,
Cu mândru m-oi sãruta.
Pânã dracii-or învârti,
Cu mândru m-oi drãgosti.

Strigãturi din Cãlineºti

4912

Leliþa cu poalele
Mi-o lovit picioarele.
ª-aºe m-o lovit de tare,
De-am ºi cãzut în cãrare!

Cine întreabã, nu greºeºte.
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mãnunchi de ghiocei sã-i deie la soacrã ºi sã-i spuie c-o sosit primãvara.
Iè, pã când o vãzut  c-o vinit timpu’ de primãvarã ºi iè ºi-o luat oile ºi 
s-ombrãcat cu douãsprezece cojoace ºi-o pornit la munte. Când o ieºit la
munte o fost cald. O tãt dezbrãcat câte unu’ ºi le-o tãt lãsat în urmã. Pã
când o ajuns la munte, o dat vijelia, zãpada, îngheþu’. ºi o-ngheþat-o cu
oi cu tãt.
Acest tip de legendã face parte din grupa celor de mare vechime
rãspândite mai cu seamã în Oltenia. (Op. cit., p. 25)

Zâlile babei îs ºesã-nainte, ºesã-napoi. Adicã ºase înainte de întâi martie
ºi ºase dupã. Atunci nu sã lucrã. Mai demult þãsãm pânzã albã pã rãzboi
ºi o-ntindem la albit pã zãpadã. ªi atunci vinè Ijdochia ºi-o suceºte ºi-o
iè ºi-o ducè. Când am fost io copilã ºede la noi on notar ºi o fost la
Lãpuºu’ Românesc. El o ºezut aici, la noi, în gazdã. O fost tatãle
primarului nost. ªi el o vinit p-on picior de deal. O auzât douã babe
fugind pã vale ºi n-o ºtiut di ce fug. Da’ o pânzã di aceie cum þãs
femeile era pã sus. O trecut di la Libotin dincoace, ºi-o bãgat-o înt-un
pãr. O-nvârtit-o acolo. N-o mai putut-o nime scoate. Aceie-o fost
Ijdochea. Existenþa a ºase zile, ºase înainte ºi ºase dupã, zise zile ale
babei a fost atestatã la finele veacului al XIX-lea în Muntenia. 
(Op. cit. p. 24)

Patruzãci de Sfinþ’
La noi o bãtrânã di la ºcoalã fãcè neºte lipiuþã, ca neºte clãtite, aºe din
mãlai, cã nu era grâu. Le zicè pui de mãlai. Care avè lapte, îi fãcè bãtuþ’
cu lapte, care nu cu apã. Fãcè patruzãci ºi ne aºtepta în drum, când
ieºem di la ºcoalã ºi ne da la tãþ’, cã fãce la tãt sfântu’ câte-on puiuþ’.

Alexie (17 martie)
Noi pântru ºerpi am þânut la Blagoveºtenie. Am ºtiut din popor cã doi
bãtrâni o avut on fecior ºi el s-o-nsurat. Bãtrânu’  l-o forþat sã sã-nsoare,
cã el numa n-o vrut. O adus o femeie, da el n-o vrut sã-i fie nevastã, o
fujit de ie. ªi femeia o rãmas acolo cu bãtrânii. ªi n-o mai ºtiut nime de
el. ªi-o trecut ai mulþi. Dupã ce-o trecut ai mulþ’ o vinit on om sãrac sã-l
leºe de mas. O zâs el:
– Lãsaþî-mã, cã-i primãvarã ºi mi-i frig.
- Avem o cãsucã afarã. Îi durmi acolo.
- Oi durmi acolo, o zâs sãracu’. ªi s-o dus ºi i-o fãcut patu’, acolo i-o
fãcut ºi foc. S-o culcat acolo. Pã dimineaþã o auzât clopotele cântân’.
Tãt’ lumea s-o-ntrebat:
- Cine o murit? Cine-o murit?
- N-o murit nime. Bãrbatu’ o zâs:
- Tu, nevastã, du-te ºi vez’, doarã n-o murit sãracu’ acela. Pã când o
mãrs o fo’ mort ºi-ntins cu cartea pã piept. Scrie cã-i Alexia cel Cald. 
O fo’ fecioru’ vâjului. Clopotele s-o tras sângure. N-o tras nime de
clopote. În zua aceie nu pe lucrã femeile.

Blagoveºtenia
Atunci ies ºerpii. Sara aprindèm tãmâia ºi afumam casa. Moºu-meu
când ne sculam, nu ne lãsa sã ieºim din casã. Aprindem o cârpã 

4913

Cine scuturã roua?
Feciorii dimineaþa,
Alergând de la mândra,
Ca sã nu-i vadã lumea!

De la Utan Mihai a lui
Gãvrilã, 24 ani

4914

Cum focu’ n-oi si colduº,
Cã pãzãsc din spirituº.
Tata pãze din horincã,
De-amândoi n-a si nimicã!

De la Radu Vasile a lui Ion
din Corneºti

4915

Mândra me, de hoaþã mare,
Nici obiele-n cizme n-are,
Ci sã-ncalþã cu hârtie,
Ca sã-mi fie dragã mie!

4916

Mândrã, de-oi muri-n bãtaie,
Ie cuþâtu ºi te taie,
Dupã mine rãu nu-þi paie!

4917

Mândrãle f...-le-n sfânt,
M-o tomnit caii sã-i vând.
ªi caii mi i-am vândut
ªi cu ele am bãut.

4918

Mândrile, batã-le stele,
M-o tomnit sã beu cu ele.

4919

Mãi leliþã, fãtu meu,
ªi de te-oi juca cam rãu,
Nu mã pârî la birãu.
Cã birãu-i mare câne
ªi m-a bate pentru tine.

Nu-þi pese de lunã când ii soare.
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ºi o-ncinjem pângã noi, pângã mânuri, pângã picioare, pângã cap,
pângã brâu. Pânã nu ne-cinjem tãþ’ nepoþî nu ne da voie sã ieºim ca sã
fugã ºerpii de noi. Ne-nprejuram cu pânza aceie aprinsã cu fum. ªi cu
foc era, când ne-ncinjem. Ne pãre bine când sã fãce parã.
Practica asociazã cultul focului, dar ºi magia firului ºi pânzei.
Afumarea cu tãmâie este un act legat de straturi magice, cu mult mai
vechi, când era menit sã contribuie la îndepãrtarea spiritelor malefice.
Dimineaþa bunã, în zua de Blagoveºtenie, s-o greblat din curte ºi în
livezi s-o fãcut foc. Unu’ îl fãce cu fum mult. Îl aprinde bãrbatu pânã a
nu rãsãri soarele. ºi apoi sã lãþe fumu pã sat, tãt pântru ºerpi ºi omizi.

Lãsata secului
Atunci fãcè tineretu’ verjel.  Sã strânjè tineretu’ ºi fãcè masã. Fiecare
fecior îºi chema o fatã. Fetele ducè mâncare, plãcintã, cã atunci nu era
prãjituri. Ducè ºi colac ºi on fãrtai de horincã ducè fata. Bãiatu’ punè o
fele. Jucau pânã la doisprãzãce, apoi mâncau ºi mai jucau ºi dupã
aceie, apoi sã duceu acasã. Fiecare fecior joacã cu fata lui. 

Pornirea plugului
Când ieºeu caii, boii din odor sã afumau. Înt-on vas sã punè agheasmã
ºi grãunþã ºi sã stropè omu’ cu agheasmã care era rãmasã de la
Boboteazã. Sã afuma ºi caru’ ºi plugu’ cu tãmâie. Ritualul scoaterii ºi
pornirii plugului asociazã ºi simbolistica porumbului, simbol al
prosperitãþii. 
Când samânã bãrbatu’ îi cu capu’ gol. Sã-ntoarce cãtã rãsãrit, altu’ cãtã
miazã-zî, când zîce rugãciunea ºi face cruce. Samânã din sac alb ºi în
haine curate ºi albe, ceea ce ne dezvãluie cã operaþiile agrare stau sub
semnul unor acte de purificare.

4920

Cetera urâtã mi-i,
Gura mândrii dragã mi-i.
Cetera urâtã-mi pare,
Gura mândrii, dragã tare.

4921

Când am fo’ de nouã ai,
Furam boi ºi furam cai,
Când am fost de doisprezece,
Mâncam carne de berbece.

4922

Io ºtiu caii când se vând,
Mândrele când sã cuprind,
Io ºtiu caii când se furã
ªi mândrele când dau gurã.

4923

N-am bãut caii popii
Nici averile mândrii
Cã n-am cu ce le plãti!

4924

Vinu-i bun, pãlinca-mi place,
Gazdã mare nu m-oi face.
Nici nu trebe sã mã fac,
Numa sã-mi trãiesc pe plac!

De la Duma Vasile a lui
Gheorghe a Aniþii, 19 ani

4925

Mãi Pãtruþ, cetera ta,
Fãcutã-i de sâmbãta,
Sã ne zâci dumineca,
Pânã luni dimineaþa!

4926

Aºa fac oamenii buni,
Beau dumineca ºi luni;
Aºa fac ºi ceilalþi,
Beau dumineca ºi marþi!

(Covaci Pãtru-a Cracului)

Frica de moarte îi mai rea ca moartea.
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