
Colecţia ANA şi ŞTEFAN
BISZTRICKY FLORIAN

A. 134

Cântecul de fărtăţie

Obicei practicat cu ocazia
cuprinderii fărtaţilor

Cine n-are-n lume fraţ’
Să-şi cuprindă dragi fărtaţ’;
Prietenia cea mai dulce
E fărtăţâia de cruce.

Dar şi cine are fraţi
Încă poate-avea fărtaţ’;
Prietenia cea mai sfântă
E când fraţii se ajută.

Şi pun umărul la greu
Şi se-ajută tot mereu
Din frumoasa tinereţe
Până-n dalba bătrâneţe.

A. 135

Staroste: 

- Bună ziua oameni cinstiţi!
La mulţi ani să trăiţi!
Mulţi ani cât mai fericiţi!

A. 136

Chemător: 

- Am venit la casa
dumnevoastre
Să ne dăm solia noastră

La ospăţ de oameni buni
De ast sară până luni.

II. COLECŢII DE FOLCLOR

CERCETARE ÎN TEREN EFECTUATĂ DE CĂTRE
ECHIPA C. J. C. P. C. T. MM. : CORINA ISABELLA
CSISZAR, NICOLAE PĂUNA SCHEIANU, FELICIAN
SĂTEANU, ALEXANDRU CHIORAN, FLORIN AVRAM

Folclor din Preluca Veche

Obiceiuri de primăvară

Alexiile
De Alexâi þân sãrbãtoarea, nu lucru nimnic cã sã mã feresc de gândaci
cã tare rãu mã tem de ei.

Bunavestire
Mama bãtrânã în ziua de Blagoveºtenie umbla cu lanþurile roatã pã
lângã ºurã ºi pã lângã grajd ca sã alunge gândacii. Puné frunze de tei tãt
roatã pã lângã ºurã.
Sã fãceu focuri în grãdini ºi afumau tãþi pomii, sã-i fereascã de îngheþ
ºi sã rodeascã.

O visat că s-o-nţepat
Şi-amu umblă la picior legat.
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Colecţia Corina Isabella CSISZAR



A. 138

Chemător:

- Noi pă dumnevoastre vă
invităm
La ospăţ de fărtăţâie
La Vasile-a lu’ Ilie (sau
altcineva,  după  caz)!

- Că-şi cuprinde fărtat bun
Pă Ion a lu’ Păun (sau altul,
după caz)

A. 139

Staroste:

- Noi vă chemăm la un
pahar de băutură
Cu cinste şi voie bună.

Colecţia foto
FELICIAN SĂTEANU

Armindeni
De Armindeni aduceu din pãdure frunzã verde  ºi fãcé  o rudã aºé
lungã ºi puné frunzã verde pã ié ºi era semnul lui Irod, pã când o tãiet
tãþi pruncii. Aºé era din bãtrâni.
ªidem la vite ºi cum îi varã atunci, înstruþam vitele cu zgardã de Sân-
jorz. Sã aducea la fiecare casã la Armindeni o rudã lungã ºi verde de
mesteacãn.

La arat când ieºea prima datã cu plugu’ puné mama într-un hârb un
miez de foc ºi bosâioc ºi un pic de tãmâie ºi afuma pãmântu’ sã alunge
pã necuratu’. Cã sã zice cã atunci când lucrã omu’ pãmântu’ umblã
dracu’. ªi apoi tot umbla cu focu’ cela ºi afuma tãt ºi pãmântu’ ºi caru’
ºi boii.
Mereu la semãnat tãþi cu capu’ gol sã nu sã facã taciune în grâu. Nu
semãnau decât bãrbaþii, nu mereu femeile.

1 aprilie
La Pãcãlici, de 1 aprilie mã tãt strigã din sus, tãt mã cautã nepoþii, dar
mã pãcãlesc. ªi am ºî pãþât cã m-o pãcãlit ºi m-am dus ºi io când m-o
strigat ºi n-o fo’ nimnic.

Sf. Gheorghe
De Sf. Gheorghe sã fãcé clacã la arat, pântru cine o fo’ mai sãrac ºi n-
avé trãsurã. Apoi gazda îi omenia cu mâncare ºi un pahar de horincã.

Lãsata secului
La Lãsata secului sã face mâncare ºi petrecere, joc pã la cãºi. Fãceau
tinerii. ªi io merem. Sã ducé horincã ºi pancove ºi o videre de apã ºi

2117memoria ethnologica nr. 21- 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

Şede pă măgar şî cată măgaru’.

Foto F. Săteanu: Fam. Florian, Preluca Veche, 2007 



A. 140

Chemător:

- Dacă am ştii că aţi vini
Tare mândru ne-am găti
Pântru a vă primi.

A. 141

Chemător:

- Cu porţile deschisă
Şi cu mesele întinsă;

A. 142

Staroste:

- Cu paharele umplute
Pă sama dumnevoastră
pregătite.

A. 143

Chemător:

- Să nu gândiţ’ că sântem
oamini răi
Coborâţ’ din munţ’ şi văi

dint-aceie beu tãþi. Cântau ceteraºii ºi juca care cum ºtié.
ªi dacã cântã cucu atunci îi bine sã ai bani la tine, c-apoi zice cã ai tãt
anu’. Sã si mâncat orice înainte, când auzi pupãza cântând cã altfel sã
zice cã te spurcã.

La Miezul Pãresii 
Nu mai posteºte lumea în Postu’ Mare, numa’ douã, tri zâle pã sãp-
tãmânã. La jumãtatea postului sã þâné, nu era bine a lucra, sã þinea un
pic de sãrbãtoare. Cine lucra atuncia sã strica de cap.

Floriile
În Duminica Florilor ducé fãtu’ la bisericã mâþucã ºi popa le slujea ºi
le scotea afarã din besericã ºi dupã slujbã sãreu tãþi ºi-ºi luau ºi le
duceu acasã. Avei tãt anu’ când iera vreme rea, punei pã foc sã alungi
tunetele.

De Sâmbãta morþilor sã face slujbã pântru morþi ºi duc prescuri ºi vin
ºi prãjituri ºi le dã la popa ºi la diacu’, la fãt ºi la oamini câte un pic.

Paºtele
Sã fãceu pregãtiri de Paºti, mereu oaminii la bisericã ºi sã spovedeau. 
În Sãptãmâna Paºtelui fac curãþãnie, sã spalã haine, sã taie miel
în sâmbãta de Paºti.
În Vinerea Mare nu tare lucrã, nu mãrg la câmp, nu fac pâine, numa’
aºé câte ceva pã lângã casã. Ziua asta îi ca º-o sãrbãtoare.
Ouãle sã vopsãsc cu coji de ceapã în sâmbãta de Paºti. Pui cojile acolo, 

Logofăt scrie pă băţ,
Da pă hârtie nu ştie.

2118 memoria ethnologica nr. 21- 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

Foto F. Săteanu:Rozalia Florian, Preluca Veche, 2007



Ori floricele di pă rât
Să vă chemăm cu urât.

A. 144

Chemător:

- Noi sântem mlădiţă de
brad
Şi-n mână avem bucată de
steag,
Avem struţ mândru de
busuioc
Să aivă fărtaţîî cinste şi
noroc

IU – HU!
(chiuitură)

A. 145

Alaiul care vine:

- Noi aici n-am fi vinit
Dacă nu ne-aţi fi poftit;
Noi aici n-am fi intrat
Dacă nu ne-aţi fi chemat.

Am vinit să prăznuim
Obiceiul din bătrâni
De la moşi – strămoşi lăsat
Şi de noi astăz’ păstrat.

pui apã ºi pui ouãle, cu cât pui mai multe coji, cu atâta-s mai roºii ºi ies
mândre, mândre, mândre. Numa’ roºii sã fac ºi nu le împistresc cu
plante. Le împtistresc cu lumninã ºi picurã cearã pã iele, în tãt felu’ de
forme. De încondeiat pã la noi nu sã încondeiau.
De Înviere meré lumea cu coºarca sau coºerneu’ ºi ducea fiecare ce
avea, sã sie mai nealcoº. Le înºiram la besericã tãte pã jos ºi vinea popa
ºi le stroptea cu agheasmã. La miazãnoapte merem ºi pã la douã
noaptea veneam acas’. Amu’ nici nu mai mãrg cu coºu’ la sfinþât, duc
un canceu cu un miez de pascã ºi vin ºi acela-l sfinþãsc la besericã.
Gândeºti cã mai bine îþi tihné sã mãnânci atunci din tãté ca ºi ºé.
În zâua de Paºti puné mama clopote pã masã, aºé era, trebuia sã ai cât
mai mândre, sã te fereascã de fuljere.
În dimineaþa de Paºti puneau un lanþ la ºurã ºi treceau tãte animalele
pãstã lanþ. În zâua de Paºti tãtã lumea juca mingea, mereu tãþi.
Le dã ºi la animale de Paºti fãrinã slujitã la besericã, sã sie sãnãtoase ºi
sã nu le fure nime’ laptele.
Luni dupã Paºti sã fac prinoase, ciolmac. Sã face slujbã ºi la poarta
cimitirului ºi duc oaminii mâncare ºi bãuturã ºi pomenesc morþii.
Apoi sã mai face rugãciune la timiteu în duminica dupã Paºti. Dau vin
ºi ptitã la oamini ºi vine popa ºi face slujbã º-apoi sã duc oaminii pã
uspãþ unii la alþii, care vreu.
Pã dealu’ iesta în jos au o zî anumitã cum îi la Ispas; duminicã dupã
Rusalii, când sã duce lume multã ºi afumã cu tãmâie la cimitir ºi pome-
nesc morþii. ªi face popa slujbã, apoi mãrg copii mulþi ºi lor li sã dau
pupi, niºte pupuþi de ptitã. 

De la Ana Nichita, 68 de ani, Preluca Veche, 2007
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Cum faci, aşa tragi.

Foto F. Săteanu: Ana Nichita, Preluca Veche, 2007



Povestiri din Preluca Veche

O fost cam prin 1904 când o fãcut tãtuca armata. O fost un om care o
fãcut armata cu tãtuca, Hossu l-o chemat ºi s-o descoperit apoi cã el o
fost autorul unei crime. Era din Dolheni.
Un om din Cufoaia o mãrs cu scroafa cu purcei la târg, cã s-o þânut târg
acolo în ªomcuta. Acolo o vândut scroafa cu tãþi purceii la unu din
Dolheni, acolo lângã Ileanda. ªi Hossu aiesta o vinit cu el pânã acasã,

nu ºtiu dacã avea ceva în gând. ªi-o venit cã-l petrece, cu scroafa cu
purcei cu tãt, cã i-o dat banii, da’ nu i-o dat tãþi. ªi-o trecut grâu’ în-
coace, cã ierau niºte cãºi dincoace de râu pãstã hotar. ªi-apoi o zâs c-o
ciuntat ºi-o bãut apã, ºi-o vinit în sus, da’ o întunecat ºi pã când o vinit
cela sus, unde-i zicea Ptiatra scrisã, l-o lovit cu cuþitu’ ºi l-o tras într-o
râpã. Api n-o descoperit nime’ pânã n-o venit un cioban ce cota de oi,
ºi cânii l-o gãsit în râpa ceie, ºi-o tãt lãtrat. ªi s-o vîzut pticioarele afarã
de sub frunze, când s-o dus sã vadã cã ce-i.
ªi austro – ungarii o avut o organizaþie destul de bunã cã l-o descoperit
pã criminal. Fie cã nu ºtiu cum, o avut ºi martori, c-o zâs cã  sara o
auzit ºi femeile cum cineva sã vaietã: “cã nu mã omorî, cã-mi rãmân
pruncii pã drumuri”.
ªi-apoi o adus pã Hossu, spunea tãtuca, cã l-o pus sã scoatã cadavrul.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007 

A. 146

Staroste:

- Prea frumoasă adunare,
Vă rugăm de ascultare!
Avem două, tri cuvinte
De spus spre luare-aminte:

Neamul nostru din vecie
O ţânut la ominie
Căci păstrându-şi limba, glia
Şi-a păstrat şi ominia.

Au fost şi sunt şi timpuri
grele
Între bine, multe răle,
Când oaminii de cuvânt
Făceau câte-un legământ.

Oaminii când să iubesc
Să ajută, să sfătuiesc
Şi la bine şi la rău
Şi la uşor şi la greu.

Şi la astă prietenie 
Fost-a legământ să hie.

A. 147

Socăciţele:

- Tăt colaci din grâul sfânt
Roada noastră din pământ,
Darul sfânt di pă ogoare

Să ascunde după nas.
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Din muncă şi din sudoare
Leagă omul pe vecie
De natură şi de glie.

A. 148

Socăciţă:

- Sunt colaci din grâu
frumos,
Faţa Domnului Cristos
Şi ştergare de mătasă
Din nouă târguri alesă.

A. 149

Staroste:

- Prea cinstita noastră gazdă
Vre’ astăzi aici la masă
Să-şi cuprindă  ca fărtaţ’
Prieteni ce le-or hi ca fraţ’

Altă tânără păreche
De-aici din Preluca Veche.
Şi îi dăruiesc voios
Cu colaci din grâu frumos
Din rodul pământului
Şi din darul ceriului.

Din dar de la Tatăl Sfânt
Ce dă rouă, ce dă vânt, 
Ne dă ploaie, ne dă soare,
Ne dă grâul pă ogoare.

O fost unu’ care o murit în vremea foametei, pã la 1817, cum mi-o spus
pãrintele. O fi fostã foametea ceie, o fost iarnã uºoarã ca amu’ ºi apoi o
nins în postu’ lui Sân Ptietru. Omu’ n-o avut ce mânca, cela ce-o murit,
ºi o zâs cã trecea aci în Prelucã, cã dade, a mânca orice. ªi-o vinit p-
aici, c-aici avea napi. ªi-o zâs c-o vinit pã la moarã, da’ morile nu um-
blau, nu mãcinau. El o zâs c-o mãturat lângã meºca ceie ºi fãrina ceie
ce-o gãsit-o, o þâpat-o în gurã cu tãt cu ptiatrã, ºi-acolo o murit de
foame. Legea era cã nu prea îi ducea pã oaminii care-o murit ºi-i în-
gropa acolo. ªi s-o fãcut aºa cã tãtã lumea care trecea pã acolo arunca o
creangã pã el, ori un gãtejoi. O avut o semnificaþie acela lucru. Ca sã
nu-l chelce oaminii, o tãt aruncat câte un bãþ de pomanã pã el. ªi când
sã strânjeu aºa câte zece bote, îi dãdeau foc. Numa’ el îi aºa îngropat la
noi în sat, alþii nu-s, o fo’ sânguru’.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007

O vinit tãtarii în sat, ce ºtiu eu câþi o fost tri, patru. ªi o fugit oaminii,
altu-n sus, altu-n jos. ªi-o femeie o luat-o cãtã pãduri cu doi prunci
dupã ie, mai aproape de pãdure. P-acolo o mãrs ºi ie. ªi p-acolo îi o
rãscruce ºi o tufã. ªi amu’ no, ie s-o bãgat acolo, n-o mai avut ce face.
ªi o zâs c-o vinit unu pã dincoace ºi unu pã dincolo ºi n-o vãzut-o, sau
n-o vrut s-o vadã.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007
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Leneşul care să naşte sărac pândeşte să se
facă colduş.

Foto F. Săteanu: Casa fam. Florian, Preluca Veche, 2007



A. 150

Starostele (în locul
gazdei):

- Când primăvara o vinit,
Plugu-n brazdă am pornit,
Am arat, am sămânat
Pământu’ în lung şi-n lat.

Stropi de ploaie o vinit,
Soarele o încălzât,
Mândru grâu o răsărit,
Mâneca am suflecat
Şi grâul am săcerat;

Apoi la moară am dus
Şi făină am adus
Şi-am făcut din ea colac
Să vi-l dăruim cu drag
Pântru-a noastră prietenie
Şi pântru a noastră frăţâie.

A. 151

Staroste:

- Aste tinere păret’i
Ce de faţă le videţ’
Mâinile şi le-au întins
Fraţ’ de  cruce s-o cuprins.

Binele-l slujiţ’
Şi cu drag să vă iubiţ’,
Cinstea s-o purtaţ’
Şi cu drag să v-ajutaţ’.

În 1940, am fo’ de 40 de ani ºi am vrut sã fug dincolo ºi bine o zâs
pãrinþii: Nu te duce sã sii slugã la alþii, cã aieste n-or þâne mult. O fo’
ca un fel de profeþie, n-o fo’ trainice. O umblat jãndarii, patrule pânã
aici. De vreo trei, patru ori, am scãpat de la moarte.
Mi-o propus sã stau aici în pãdure, sã mã ascund cã or vini ei sã-mi
aducã de mâncare, da’ nu m-am dus cã m-am gândit cã or veni jãndarii
sã mã prindã.
La Oradea ne-o prins cã am fost printre primii ºi ne-o prins ungurii
când am ascultat radio. ªi aveau  o judecatã, executare imediatã, pentru
cine asculta posturi strãine; ºapte zile de arest pã loc, sã nu ieºi din
camerã. Le-am zis la jãndari cã  am ascultat radio, sã ºtim cât ii ceasul.
Cum te prindea cã ai fugit, te ºi împuºca.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007

ªi iarna tãtdeauna iera ceva de fãcut. Cotam vitele, ducem bãlegarul,
cotam lemne, ducem lemne, reparam unelte, fãceam sanie. Femeile 
aveau mult de lucru cu cânepa, cu lâna, cu rãzboiul, cu þesutul. Se
fãceau clãci de tors, se adunau ºi câte zece, cinºpe femei la o casã unde
le chema ºi torceau cânepã sau lânã, ce iera de tors. ªi-apoi sã fãcea
masã cu ele. ªi acolo povesteau ºi cântau, oioi!
Am avut în Vima Micã mãritatã o sorã ºi am mãrs pã la ie. Aveam
poate cã vreo ºaiºpe, ºapteºpe ani. Era o nuntã acolo ºi soru-mea o zâs
sã dorm la ie, da’ eu am promis la pãrinþi cã vin acasã seara ºi tare mi-o
plãcut sã fiu cum trebe. Da’ ie îmi pune perini sã mã culc, adorm ºi iarã
mã trezãsc. Ie s-o fo’ culcatã ºi nu ºtiu cum o fost, lunã, înnorat cã sã
vedea un pic. ªi vin cãtã râu. Atuncia iera cam secetã, era un iaz pân
care ducea apa la moarã. Fãceu gard de nuiele ºi-l umpleu cu pãmânt,
sã vinã apã mai bine la moarã. Eu trec pã acolo ºi hop, îmi dau seama
cã aici îi pãmântu’ pãdurenii. Eu mã temeam de ie. Amu’ ce sã fac, am
luat-o în sus pã poduri ºi mi-am luat ºi-o botã, cã ori pã cine vãd sã mã
pot apãra. Da’ n-am vãzut pã nime’ n-o apãrut nimnic. Pã podu’ pã-
durenii poate c-o apãrut o pasãre, da’ altceva n-o fost. ªi m-am dus
pânã acasã. Mulþi zâc c-o auzit-o ºi cã-i foarte frumoasã da’ eu 
n-am vãzut-o.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007

Jocuri

O fo’ un joc de dibãcie la grindã, cum sã mãsura bãrbãþia. Trebuia sã
meri cu mâinile pã meºter grindã dintr-un capãt în altu’ cu genunchii
ridicaþi. Puneai o lingurã pã grindã, sã steie pã grindã ºi trebuia sã te
ridici s-o ieie cu gura de acolo ºi s-o pui înapoi pã dincolo.

Mamă zâi să zie nenea,
Ca să-mi scuture lenea.
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A. 152

Grup de fete:

- Ca răspuns la legământ
La această masă stând,
Fărtaţii le dăruiesc
Şi suratele primesc 

Năfrămni mândre de mătasă
Din nouă târguri alesă
Cu cinste le vor purta
Şi cu drag s-or ajuta..

A. 153

Staroste:

- Pântru cei ce azi sunt fraţ’,
Gazda casei şi fărtaţ’
Şi celorlalţi ce sunt de faţă
Le dorim ca-n astă viaţă
Să respecte tăt cuvântu’
Şi să-şi ţână legământu’, 
Să trăiască în credinţă 
Să s-ajute-n suferinţă.
Fraţii de se vor iubi
Neamu’ nostru va-nflori;
Fraţii de s-or ajuta
Neamu’ nostru s-a-nălţa!

IU – HU!!!

Urmează jocul fărtaţilor.
Vom reda aici câteva
strigături, precum şi
cântece, specifice
evenimentului acesta:

A. 154

Strigături:

- Hai fărtate să jucăm
Cojocu’ să-l scuturăm

Împuºcatu’ ursului
Trebuie sã te lipeºti de uºa de la casã, închisã. Cu tri lunjimi de picior,
puneai picioru’ aºa ºi apoi cela înapoi ºi încã unu’ napoi, cela era tri. ªi
trebuia sã stai aºa, în poziþie de drepþi ºi sã dai cu spatele de uºã ºi iar
sã te întorci. Apoi altu’ nu sã mai putea întoarce ºi râdeam tãþi.

Jucam în zâua de Paºti de-a mingea. Cu minge de pãr de vacã. Bãteai
în tri ºi merei la þãl. ªi sã împãrþeau în douã, în mod egal. Erau cam
câte 10 – 12. Fãcea aºa sã joace tãtã lumea.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007

Fârtãþia

Sã fãcea la nuntã. Eu am avut un fârtat din Curtuiuº da’ o murit. Din
Curtuiuºu’ mic, de aci:

Noi din grâu facem colaci
ªi cuprindem pretini dragi
Pretini care ca ºi fraþii
Or trãi unii cu alþii.
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Până să încalţă,
Soarele să-nalţă.

Foto colecţia fam. Florian: Mirii Florian, 
Preluca Veche



Să jucăm dragă fărtate
S-avem la anu’ bucate!

Hai şi tu, dragă surată,
Să te joc ca niciodată,
Să te joc să te-nvârteşti
Să ţâi minte cât trăieşti.

Măi bădiţă, de ţî-s dragă,
Cumpără-mi năframă albă,
Albă şi cu puişori
Să nu te uit până mori.

Că şi io ţ-oi cumpăra
Struţ în pălăria ta,
Pană şi cu busuioc
Ca să ai numai’ noroc. 

A. 155

Cântec de fete:

- Mă cunosc că-s preluncană
După poale şi năframă,
Că-s poale de pânză-aleasă
Di la strămoaşa rămasă..

A. 156

Starostele întreţine
atmosfera rostind în locul
flăcăilor şi fetelor:

- Măi feciori di ce nu jucaţ’
Şi nu cântaţ’?
Ori vi-i foame, ori vi-i săte
Ori vă uitaţ’ după fete?

Era un obicei frumos, ca sã lege familiile deolaltã ºi sã respectau.
Gazdele fãceau colaci la casa mirelui ºi ei erau înþãleºi care voieu sã sã
facã fârtaþi. ªi starostele spunea ce reprezintã colacii, erau doi colaci, ºi
cum sã trãiascã. Mereu de sãrbãtori unii pã la alþii, sã ajutau la necaz.
ª-amu sã prind da’ parcã nu sã mai respectã aºa.

De la Petre Florian, 87 de ani, Preluca Veche, 2007
Ion Nichita, 84 de ani, Preluca Veche, 2007

Obiceiuri de primãvarã ºi varã în Preluca Veche

Sfântu Ilie
Era zi de hram ºi lume multã adunatã în Preluca Veche. S-o fãcut litur-
jie ºi ca de obicei aicea la hramuri se face ºi joc dupã-amniaza. S-o
adunat tineretu’ ºi ceialalþi oameni mulþi la ºurã aci la Valer de la
Ileanã, îi zâce acolé.
ªi d’intr-o datã o vin’it un nor de ploaie ºî o trãznit în ºurã. Da’ chiar
aºã în pãret’ile ºurii, în pod. ªi colo juca în ºurã. ªî o cãzut pã jos ºî
care juca. Da’ nu le-o lovit decât pã douã femei, care erau aprope de
ºahu ºurii, de uºa ºurii acolo rãzâmat’e: o femeie din hotaru’ Coaºului
ºi una din Vima, fatã. ª-apoi acee fatã o murit repid’é. Bd’iata ceielaltã
o mai încercat oamenii s-o salveze cu una cu alta. ª-apoi nu...ºi-acee o
murit. Am fo de faþã ...O femeie solidã aºã...O fost trasã hain’ile d’i pã
ie ºi p-aicea dupã cap pãre cã are...ca ºi cum ai ave o gaurã aicea pânã
pã spinare. Nu ºtiu, p-acolé  o pãtruns ceva? Cã nu era sânge mult. Asta
o fost în zua de Sf. profet Ilie, hramu biséricii în Preluca Veche.
Pt’icã ºî în zî de post dacã pt’icã miercurea sau vinerea. Da’ sã poat’e
juca , ca de obicei cum sã face de multe ori la hramuri pentru tineret. 
ªi cele douã femei o murit atunci. Aºa s-o isprãd’it jocu’.
ªtiu cã am mãrs acolo répid’e. Cã am mãrs la alþi oameni, neamuri, cu 

Până să găteşte,
Soarele asfinţeşte.
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Foto F. Săteanu: Fam. Florian, Preluca Veche, 2007



Aduceţi butoiul plin 
Să ne-ajungă până luni,
Aduceţi butoiul ras
Să ne-ajungă până marţi.

Să aducă un butoi
Că de duminică până joi
Să nu rămână nime’ însătat
Şi nici să hie supărat.

Cine be’ puţân o dată
Nu să-mbată niciodată,
Cine be’ mai multişoru
Să duce de-a rostogolu.

Mi să pare, mi să pare,
Că vine-un miros cam tare
Nu ştiu ce s-o hi-ntâmplat
Socăciţa s-o-mbătat
Blidele pă masă-s goale, 
Nu ştiu, ce-o mai hi pân
oale?

Cântec de socăciţe:
Frunzuliţă de saschiu,
Faceţi-mi loc ca să viu
Cu plăcinta ruminită
Pântru oaspeţ’ pregătită!

Plăcintă cine a mânca
Îi dători a mă juca.
Câte pături în plăcintă
De-atâtea ori învârtită.

ospãþ, mai zâcem. Îi ciudat cã n-o ars ºura. Când am sosât io acolo, era
suit ceva acolo pã corn. Dac-o fo ºura deschisã, n-o apucat sã ieie foc
de d’id’isubt, de-acolo n-o luat.
S-o-mprãºt’iet lumea care-ncotro. Acolo s-o mnirat, s-o vãietat, s-
o...cum îs ominii când sã-ntâmplã ceva.
Eram cãsãtoriþi...Prin ‘46 ne-am cãsãtorit...Ar fi putut sã fie cam
din...aprope de ‘60, în jurul anului 1960.

Strâgãtura
F.P: Sã fãce aºã pã loc poat’e strâgãtura. ª-atuncea auzãm pã tineri c-o
strâgat: ” Dã Ilie cu tunu/ ªt’iu cã n-ai dat numa amu’”.
F.R: “Cã n-ai dat numa amu’”, “ªtiu cã n-ai dat pânã amu’”, aºa ceva.
F.P: Strâgãturã poat’e cam...nu ºtiu cum sã zâc aºã, provocatore.
F.R: ªî zâce cã cum o strâgat cineva-n joc, lua jocu acela aºé.

Obiceiuri de primãvarã
F.P: Începând din zua de Paºti ºi pânã-n zua de Rusalii sã fac un fel de
prinosã pentru dezlegãri la morþi în cimitire. Aicea la noi este la Du-
minica Tomii. Deci ºi-acum  la Duminica Tomii mérém la  cimitir, vine
preotul, face dezlegare...
F.R: Duci lumnini, s-aprind lumn’in’ile pã la mormint’e.
F.P: ªi sã serveºte horincã sau vin, care ce are, ºi prãjiturã.
F.P: Pentru morþi, era legat d’e morþi.
Aicea fiecare sector are ziua lui: noi avem Duminica Tomii, aicea pãstã
vale ii Ispasu, adicã Înãlþarea Domnului, la valea din capãt ii Rusaliile.
ªi în sat acolo sus, chiar sus colo-n vârvu’ mãgurii este cimitir. Fac în
zua de Sfântã Mãrie.
ªi la cimitir acolo sunt niºte lespezi de piatrã pe care se pun...Mai de-
mult era masã. Ducé lumea mâncare ºi pun’e. Ducé mâncare fãcutã:
varzã, zamã de mniel cum sã ºtié face atuncea.
Acuma de-un timp api nu mai duc mâncãri d’i-aieste decât aºã din
coºarcã. Da’ în afarã de mâncare se mai dãdea colac, ou vopsit pentru
copii ori o scrije de pascã, cã fãce dacã era de Paºti; sã dã horincã.
ª-aici avem încã mesã de pt’iatrã. ªi-acuma mai sunt. Erau niºte mesã
pânã-n drum atuncia cã vin’é lumea ºi aducea. ªi sã dãd’e pomanã la
tãtã lumea. Aicea dacã cineva moare, api sã face prinos: o pâine aºé
diferitã d’e-aieste pâini, cu mai multe lucruri. Sã face ºi la Dumin’ica
Tomii. Sã face un prinos aici cu o pâine mai mare.
Ducé tãtã lumea câþi avé morþi acolo fãrinã ºi fãcé de la tãþi. ªi iarã api
împãrþã la tãtã lumea. O d’emnica înt-on lighean ºi împãrþã la tãtã
lumea câþi era acolo câte-o-mbucãturã.
ªi mânca colac c-aºa era obiceiu care ave aºa patru gaure deci de cruce
peste ele. Un colac rotund cu cruce peste el: hordâng. Îl pun’e pã hor-
incã ºi vin, ce este, ºi sã rid’icã paosul, cântãrile respective...ªi-apoi sã-
mpãrþãºt’e la fiecare când vãd cã intrã înlontru de la poartã.
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La mâncare ca lupul,
La treabă  ca butucul.



A. 157

Starostele:

- Buză moi şi subţârele,
Iţ’ mânca din plăcinţăle;
Buză groasă cu mustaţă,
Iţ’ mânca plăcintă arsă.

Aduceţ’ plăcintele
Să unjem guriţăle;
Aduceţ’ plăcintă bună
Să mâncăm tăţ’ împreună!

Hai jucaţ’ feciori şi voi
Până sunteţ’ tinerei!
Că dacă iţ’ îmbătrâni
Stând pă laiţă iţ’ privi.

A. 158

Cântec de joc:

- Dragu-mi-i codru de fag
Şi bădiţa ce mi-i drag;
Dragu mi-i codrule-n tine
Cu bădiţa lângă mine.

Fost-am fost în codru’ des
După hribe şi bureţ’;
Fost-am codrule pân tine
Cu mândruţa lângă mine.

Sus pă creastă între flori
Am casă cu stâlpişori
Şi-o aşteaptă pă mândra
Să hie soţâia mea.

Ieºirea la plug
F.P: Când iéºã la plug ºi la noi era aºã: stropt’ei cu ad’iasmã. 
F.R: Când prind’eu boii sau vaci, era boi atuncea la jug, pun’e tãmâie ºî
on hârb cu foc ºî ducé ad’iasmã ºî afuma boii, plugu’ aºã rotã.
F.P: ªî când méré la sãmânat, care sãmâna þâpa pãlãria jos ºî poat’e
zâce o rugãciune, fãcé o cruce ºî începé sã samin’e.
F.R: Aºã am vãzut pã pãrinþi.
F.P: La-nceput când samânã, aºã o zâs pãrinþî: “Pune clopu’ jos!”
Când treiera cu cai sau cu motor, motor mai târziu. Batozã cu mâinile
fãcem patru oameni: doi dincoce, doi dincolo ºî învârte de niºte roþi. La
maºinã, ºi-acolo tot aºã sã-vârte on cilindru cu colþi. P-acole méré
snopu’, bãga mai puþân din snop.
F.R: Dacã nu era cu ce învârt’i, învârt’e cu mâna.

De la Florian Petre, 87 ani ºi Florian Rozalia, 84 ani, Preluca Veche,
2007

S-ar face mort până trece războiul.
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Colecţia Fam. Florian: Petre Florian în armată


