
IOANA POP-TUPIȚĂ

Descântece

Descântec de deochi

1.

Să sting nouă cărbuni, în apă neîncepută, număraţi invers, şî
apoi să descântă:

Mă luai pă cale, pă cărare,
Mă-ntâlni cu nouă moroi,
Cu nouă strâgoi, nouă deochitori.
- Unde mereţî voi moroi,
Voi strâgoi, voi deochitori?
- Merem la ...(Marie, Ion etc.)
- Voi acolo nu mereţî,
Că vă opresc, cu sorocu lui Dumnezău.
Ce mereţî la Marea Roşie,
Mâncaţi șî beţi,
Ş-acolo vă ospătaţi.
De-i deochiat de bărbat,
Să-i crepe boacele.
De-i deochiat de femeie,
Să-i crepe ţâţăle.
Ca roua de mare,
Ca şoptitu de cărare.
Ca un grăunţ de mare
În patru crepat,
Dumnezău să-i dăie leac.

Apoi să dă să beie din fingă de tri ori răsucindu-să fingea
îndărăpt. Se poate pune-n apă şî aghiasmă. Să unge în formă de
cruce pe frunte, pălmă, tălpi şî la inimă, apoi să aruncă peste o
streşână.

Culeasă de la Bota Maria, (a Goghi) Breb, 81 ani, în 2014.
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Descântec de deochi

2.

Mărgând pă cale, 
Pă cărare,
Mă întâlni
Cu nouă moroi,
Nouă moroaie.
Nouă deochitori,
Nouă deochitoare.
-Unde mereţî,
Voi, nouă moroi,
Şî voi, nouă moroaie?
- Merem la.....(Ion) 
Jos la pământ, să-l plecăm,
În ceasu morţî, să-l lăsăm.
- Nu mereţî acolo!
Că vă întorc,
Cu descântecu mneu
Şî cu leac de la Dumnezău.
Mereţî în muntele Sinai.
Acolo este un pom neroditor,
Cu tăt felu de flori.
Mereţî la el,
Jos la pământ, să-l plecaţî,
În ceasu morţî, să-l lăsaţî,
Iar...Ion să rămâie curat,
Precum Maica Domnului,
L-o lăsat.

Culeasă de la Şteţ Maria, Mânăstirea, 49 ani, în 2014.
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Descântec de deochi
Noii cei mari

3.

Să potolesc în apă nouă cărbuni, număraţî îndărăpt şî apoi să
zâce:

S-o dus Dumnezeu cu Sfântu Petru
P-o cale, p-o cărare
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S-o întâlnit cu nouă moroi, nouă strâgoi,
Nouă deotitori, nouă deotitoare,
Nouă săcuri late, nouă cuţâte ascuţâte.
Unde mereţî voi, nouă moroi, nouă strâgoi,
Nouă deotitori, nouă deotitoare?
Nouă săcuri late, nouă cuţâte ascuţâte?
Noi merem la Vaca Suraia
(numele la om, vacă, la ce faci noii)
Cu săcurile s-o tăiem, cu cuţâtele s-o demnicăm,
În stratu morţî s-o lăsăm.
Voi, acolo nu mereţî, ci mereţî în munţî Sinaiului,
La un pom roditor, cu tăt feliu de flori.
Cu săcurile tăieţî-l, cu cuţâtele demnicaţî-l
În stratu morţî lăsaţî-l.
Descântecu de la mine
Şî leacu de la Dumnezău şî Maica Sfântă Precurată.
Sufli aşă de tri ori, faci ptui, ptui, de tri ori.

Culeasă de la Mununar Irina a lui Godac, Mara, 58 ani, în 2014.

Descântec de bubă

4.

Bubă roşie, bubă albastră,
Bubă de nouă feluri,
Unde te faci, nu te face, 
Unde te pui, nu te coace.
Bine aleagă-te, culeagă-te, 
Din cleii capului,
Din faţa obrazului,
Te du în munţî pustâi.
Acolo să ptei, să resptei,
Ca zua de ieri.

Culeasă de la Bota Maria, (a Goghi) Breb, 87 ani, în 2014.
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Colinde

Colo jos pă şăsurele

5.

Colo jos, pă şăsurele,
Mândră turmă de oi mere.
Da la ele cine şăde?
Şăde Ion Sântion.
Cu fluier-nferecat
Şî cu băltag colţurat.
Când cu fluieru zâceă,
Boteiaşu să strânjă.
Când cu fluieru tăceă,
Boteiaşu, să-nprăşteă.
Zâs-o Ion Sântion,
- Lăsa-v-oi la bdiata oi.
De când umblu după voi,
Cărunţât-am ca şî voi.
Ca şî voi, ca nişte oi.
Zâs-o oaia bălistrioaia,
- Mai iernează-ne o iarnă
Şî ne mai văreaz-o vară
Şî ne poartă pă izvoară
Ca să paştem mătăşoară.
Şî ne poartă pă dâmboace,
Ca să paştem bărbânoace.
Că şî noi ţ-om dărui,
La Sânzorz, un miel frumos
Şî la Ispas un bot de caş
Şî la Rusalii, o urdă mare.
Şî la târg când ni-i mâna,
Mândrii bani îi căpăta.
Da pă ei ce-i cumpăra?
Tăt teile Raiului,
Să faci loc sufletului.

Culeasă de la Puţ Maria, Mânăstirea, 78 ani, în 2014.
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Mândru-ş cânt-un cerb în codru

6.

Mândru-ş cânt-un cerb în codru,
Ş-aşă cântă de nu-i modru,
Nime-n lume nu-l aude.
Numa doamna înpărăteasă,
Din curte de după masă.
Păduraru l-o auzât,
O-ntins puşca să-l împuşte.
- Ho! Fârta nu mă-mpuşca,
Co io nu ţî-s fiara ta,
Că-s un pui de ghiocel
Trimis de la Dumnezeu.
Domnu Sfânt s-o arătat,
Pruncuţ mic, înfăşurat,
Cu făsâie de mătasă,
De la doamna împărăteasă,
Din curte de după masă.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.

Mărgu-şi tri păcurărei

7.

Mărgu-şi tri păcurărei,
Cu oile după ei,
Cu cojoace `ncolţurate,
Cu fluiere-n verigate.
Fluier zâce, turma plânge,
Fluier tace, turma `ntoarce.
Tăt întoarce pă dâmboace,
Să culeagă bărbânoace.
Tăt întoarce pă vâlcele,
Să culeagă floricele,
Să le ducă lui Hristos,
Să ne fie de folos.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.
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Ştiţi cu toţii cum a fost

8.

Ştiţi cu toţii cum a fost,
Naşterea Domnului nost?
N-a fost casă de odihnă,
Nici în paturi cu perină.
În iesle dobitocească,
Trebuia Iisus să nască.
Şi când s-a născut Hristos,
Irod a fost mânios
Şi a dat poruncă-n ţară,
Toţi copiii să-i omoară.
De la doi ani mai în jos,
Să-l omoare pă Hristos.
Pă Hristos nu l-o aflat,
Domnu Sfânt l-o apărat.
În Egipt el o fugit,
Până Irod a murit.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.

Preumblasă Maica Sfântă

9.

Preumblăsă Maica Sfântă,
Pă marginea râului,
Tăt plângând şî suspinând.
- N-aţi văzut pă Fiul Sfânt?
- Noi poate că l-am văzut,
Bine nu l-am cunoscut.
Fiul Meu îi cunoscut,
Că pă faţa obrazului,
Pusă-i raza soarelui.
Mai în jos pă la tetori,
Scrisă-s sfinte sărbători.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012
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Sus la poarta lumninată

10.

Sus la poarta lumninată,
Şăde Maica Preacurată, 
C-un pruncuţ micuţ în braţă.
Fiu zdeară, stare n-are,
Pă brațăle Maicii Sale.
-Nu vezi, Mamă, ce văd eu,
Văd oraşe jâdoveşti,
Înt-un oraş mie-m fac,
Cruciuliţă, Maică, de brad.
Pă cruce răstigni-m-or,
Cuie-n palme bate-mni-or.
Şî prin palme şî prin talpe.
Sfîntu sânge s-a vărsa,
Păcătoşî l-or călca.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.

Coborât-o, coborât

11.

Coborât-o, coborât,
Dumnezău p-acest pământ,
Să vadă la fiecare,
Care, ce credinţă are.
Dumnezeu văzut-o bine,
Căci credinţă nu-i la nime.
Nu-i la mic şi nu-i la mare,
Ş-o pierdut-o fiecare.
Vai, săracilor, de voi,
Cum voi trimite-un război.
S-a bate fecior cu tată
Şî s-a bate lumea toată.
Ş-atunci veţi aduce aminte,
Că şi-n cer aveţi părinte.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.
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În grădina Raiului

12.

În grădina Raiului,
Şăde Adam cu Eva lui,
Şi-ş plânge greşala lui.
Ş-o plânge cu tânguială
A Raiului despărţală.
Raiule, grădină dulce,
Eu din tine nu m-aş duce
De mirosul florilor,
De dulceaţa poamelor,
De glasul îngerilor.

Culeasă de la Tupiţă Maria, Mara, 80 ani, în 2012.

Mult să roagă brăduţu

13.

Mult să roagă brăduţu,
Să nu-i ciuntăm vârvuţu.
Da noi vârvuţu l-om ciunta
Şî în casă l-om băga
Şî l-om pune-n colţ pă masă,
Pântru sărbători frumoasă.
Pântru acest Creciun frumos,
Al naşterii lui Hristos.

Culeasă de la Pop Maria Sat Şugătag, 83 ani, în 1991.

Doi feciori colindători

14.

Se luară, se dusără,
Doi feciori colindători,
Pă uliţa satului,
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La casa bogatului.
-Bună sara, bogat mare,
Gata-i cina să cinăm?
-Gata-i cina, da nu-i de voi,
Că-i de alţi bogaţi ca noi.
De acolo s-o luat,
La casa săracului,
În capătu satului.
-Bună sara, sărac tare
Gata-i cina să cinăm?
-Gata-i cina, da-i puţână
Hai, în casă să cinăm
Pă Iisus să-l lăudăm.

Culeasă de la Hotea Maria a lu` Prodan, Breb, 84 ani, în 2014.

Mare a fost porunca

15.

Mare a fost porunca
Musai a fost a pleca
La Iosif cu Maria.
Să să-nscrie la-mpărat
Care din ce neam să trag.
Maica Sfântă supărată,
Ştiind că treabă să nască.
Şî s-a dus prin oraş,
Ca să-ş’ cate un locaş
Şî vede-o lumină mare,
Dar foarte în depărtare.
Ce lumină-i aceie?
Păstorii cu oile.
Ş-acolo dac-a ajuns,
Maica Sfântă tre-a plâns.
Cătă păstori să rugară,
Că de mas nu o lăsară.
Păstorii i-au dat sălaj,
Înt-o marjâne de grajd.
Păstorii când să culcară
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Pă Iisus îl lăudară.
Iisuse, n-ai avut sălaj
Fă înt-o margine de grajd.
Cu nimnic înfăşurat.
Să fiţî gazde vesălos
C-aţ’ ajuns Creciun frumos
Şî găzdoaia vesăloasă
La zâle mari şî frumoasă.
Să trăiască gazda mult,
Până-a si la cap cărunt.
Şî găzdoaia să trăiască
Să sie găzdoaie-n casă.

Culeasă de la Hotea Maria a lu’ Prodan, Breb, 84 ani, în 2014.

Aseară pe-nserate

16.

Aseară pe-nserate
Fecioara Maria,
În Viflaiem cetate
Călătorind sosea.

17.

Fiind prea obosită
Locaşul şi-l cerea,
Dar nimenea pe dânsa
În casă n-o lăsa.

18.

Atunci, Sfânta Fecioară,
Din Viflaiem ieşea,
În câmp, într-o poiată
Fecioara atunci intra.
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19.

Şi între dobitoace,
Pe fânul cel stufos,
Preasfânta Fecioară născuse
Pe Iisus Hristos.

20.

Micuţul Hristos plânge,
Măicuţa-l mângâia,
Nu plânge, o Iisuse,
Că tu cunoşti lumea.

21.

Că lumea asta mare,
Prin tine s-a zidit,
Prin tine şi prin Tatăl,
Şi prin Duhul Sfânt.

22.

Te încălzesc boii,
Cu aburii suflând,
Şi îngerii din ceruri
Te preamăresc cântând.

23.

Se-aude blând spre seară
Al clopotelor cânt
Căci vine, vine iarăş
Iisus pe-acest pământ.

24.

El vine-n leagăn verde
De ingeraşi purtat
Să spele lumea aceasta
De rău şi de păcat.
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25.

Sculaţi, creştini, în grabă
Şi aduceţi un prinos,
Şi faceţi loc la masă
Iubitului Hristos.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Tri crai de la răsărit

26.

Tri crai de la răsărit,
Spre stea au călătorit.
Şi-au mers după cum citim
Până la Ierusalim.

27.

Acolo dac-au ajuns,
Steua-n nori li s-a ascuns
Şi prin oraş se plimbau
Şi de oameni întrebau:

28.

- Unde s-a născut, zicând 
Un crai mare de curând?
Atunci Irod Împărat,
Auzind s-a tulburat.

29.

Pe crai iute i-a chemat
Şi-n taină i-a întrebat,
Ispitindu-i, vroia setos,
Ca să-l afle pe Hristos.
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30.

Şi cu grai adăugat,
Foarte lor li s-a rugat zicând:
-Mergeţi, de aflaţi
Şi viind mă-nştiinţaţi.

31.

Să merg să mă-nchin şi eu,
Ca unui bun Dumnezeu.
Craii dacă au plecat
Steaua iar li s-arătat.

32.

Ş-au mers până au stătut,
Unde-a fost Iisus născut.
Şi cu toţi s-au bucurat,
Pe Iisus când l-au aflat.

33.

Cu daruri s-au închinat,
Ca unui mare-mpărat.
Înapoi când au purces,
Pe altă cale au mers.

34.

Aşa după cum le-a zis,
Îngerul noaptea în vis.
Iară Irod împărat,
Văzând că s-a înşelat,

35.

Foarte rău s-a năcăjit,
Porunci mari a poruncit.
Oaste mare a intrat
În Viflaiem şi-a tăiat,
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36.

A tăiat Irod copii,
Vreo patruspăzece mii.
Copii de doi ani în jos,
Ca să-L taie pe Hristos.

37.

Dar pe el nu L-a tăiat,
Dumnezeu L-a apărat,
Ca fost Fiul Său iubit,
Care-n lume a venit.

38.

O, tirane, crud Irod,
Muri mulţime de norod,
Nefiind el bucuros
De naşterea lui Hristos.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2012.

Coborât-o, coborât

39.

Coborât-o, coborât,
Îngeru Domnului Sfânt,
La păstori în Viflaim,
Aproape de Ierusalim.

40.

Păstorii l-au întrebat:
-Ce veste ne-aduci din sat?
-Veste bună, voi vesti,
Că pe la cântători târziu,
Maria-a născut un Fiu,
L-a născut pe fân uscat,
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De îngeri înconjurat,
Şi-i a lumii Împărat.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Sara Crăciunului nost

41.

Sara Crăciunului nost,
Mare bucurie o fost.
Şi-o fost bucurie-n lume,
De aşa mare minune.

42.

Iosif cu Sfânta Mărie,
Plecă în călătorie.
Ş-au ajuns înt-un oraş
Ş-au cerut puţin locaş.

43.

Să o lase să să culce,
Noaptea-n drum să n-o apuce.
Dar oamenii din cetate,
I-au răspuns cu răutate:
- Du-te, du-te şi ne lasă,
Că n-ai loc, la noi în casă.

44.

Atunci Preasfânta Fecioară,
Ieşi din oraş afară
Şi au mers la cei săraci,
La un grajd cu nişte vaci.

memoria ethnologica nr. 68 - 69 * iulie - decembrie * 2018 (An XVIII)

249



45.

Sosi vremea la Maria
Ca să nască pe Mesia,
Şi-a născut un prunc frumos
Şi i-a pus nume Hristos.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Colo sus în vremea ’cea

46.

Colo sus în vremea ’cea
În frumoasa Galileea.
O fecioară vieţuia
Ce Maria se numea.
Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Deodată ce văzură,
Casa toată se umplură.
Îngeru Gavril intrasă
La Sfânta Fecioară-n casă.
-Nu te-nspăimânta Maria,
Că vei naşte pe Mesia
Că astăzi pe-acest pământ,
E cu tine Domnu Sfânt.
Fiul Domnului va fi,
Şi Iisus se va numi.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Veniţi azi toţi credincioşii

47.

Veniţi azi toţi credincioşii,
Să săltăm, să săltăm,
De naşterea lui Hristos 
Să ne bucurăm.
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48.

Că el azi în Viflaim 
S-a născut, s-a născut,
După cum au zis prorocii
Mai demult.

49.

În ieslea dobitocească,
S-a culcat, s-a culcat,
Ca un prunc mic,
În scutece înfăşurat.

50.

Îngerii şi păstorii cântară,
I-au adus, i-au adus,
Şi noi să cântăm mărire
Întru cei de sus.

51.

Cei trei crai din răsărit,
Au venit, au venit,
Aur, smârnă şi tămâie
I-au dăruit.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Ce-aţi văzut păstori

52.

Ce-aţi văzut păstori,
Sculaţi până-n zori,
Prunc Iisus, din cer venind
Prunc dumnezeiesc.
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53.

El purtat era,
Unde Domnu sta.
Ieslea-i era culcuşu,
Fân şi paie aşternutu,
Micului Iisus.

54.

Cine sta cu el,
Pruncu mititel?
Sta Maria, Maica Sfântă,
Sta Iosif, cu faţa blândă,
Sta şi se-nchina.

55.

Cine-I cânta?
Cine-L preamărea?
Îngerii din cer veniră,
Vesele cântări doiniră,
Micului Iisus.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Veniţi păstori în Viflaim

56.

Veniţi păstori în Viflaim
Lui Iisus să-i verşuim,
Lui Iisus cel mititel,
Craiului cel tinerel,
Care-a venit pe pământ,
Întrupat din Duhul Sfânt.
Hai, să mergem, pân-acoale,
Lasă turmele-n staoale,
Ducem daruri mei şi mele,
Din turme mai frumuşele.
Lui Irod însă nu-i place,
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Vestea mare ce se face.
Cuget în minte şi-a pus,
Să-l ucidă pe Iisus.
Şi-a tăiat mii de pruncuţi,
Care-au fost la mame dulci.
Zece mii patrusprezece
I-a tăiat în sânge rece.
Tot de la doi ani în jos,
Ca să-l taie pe Hristos.
Pe Iisus nu l-a tăiat,
Dumnezeu l-a apărat,
Că îngeru l-a trimis,
I-a spus lui Ioasif în vis:
-Ia pruncu şi Mama Lui
Fugi-n ţara Egiptului.
Iosif Pruncu a luat,
Pe asin a-ncălecat,
Şi în Egipt a plecat.
Ei acolo au trăit
Până Irod a murit.
Şi dac-a murit Irod,
Iisus iar a fost slobod.
Să umble din ţară-n ţară
Şi-a spus bine la popoară.
Prin oraşe şi comuni,
Iisus a făcut minuni.
Prin oraşe şi prin sate,
Mulţi bolnavi a vindecat.
La cei orbi a dat vedere,
La cei slabi le-a dat putere.
La treizeci şi doi de ai
Iisus iar a dat de bai
Într-o seară de Joi Mari.
Când o fost gata cina,
Să cinăm cu toţi fraţii, 
Că din ia sară vă las.
Unu dintre voi m-a vinde,
Cărui pâine i-oi întinde.
Tu, Petru, în sara asta,
De mine ti-i lepăda.
Lepădați-i de tri ori,
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De-amu până-n cântători.
Bine cina n-o gătat,
Pă Iisus l-o căutat,
Şi l-o prins şi l-o legat
Şi l-o trimis la Pilat.
Pilate, împăratu nost,
Răstigneşte-l pe Hristos,
Că de nu li-i răstignii,
Nouă Pilat nu ni-i fi.
Pilat tare s-o-ntristat,
Câtă ei o cuvântat:
- Ori voi fi, ori nu voi fi,
Da io nu l-oi răstigni,
Că-i sânge nevinovat
Şi-i păcat pă jos vărsat.
Că-i sângele lui Hristos,
Şi-i păcat vărsat pă jos.
Ei de-acolo L-o luat
Şî l-o luat şî l-o dus,
Pă dealu Golgotii-n sus,
Crucea-n spate I-o pus.
Ş-acolo dac-o sosit,
Pă cruce L-o răstignit.
Cu suliţa L-o străpuns,
Sânge şi apă o curs.
Din trăstie L-o adăpat,
Pălni, păste obraz I-o dat.
Soarele s-o-ntunecat,
Luna-n sânge s-o-mbrăcat,
Şi stelele plângeau toate,
Dacă l-au văzut la moarte,
Luceafăru-o-nceput a plânge,
De l-o văzut tăt în sânge.
Di pă cruce l-o luat,
Groapă-n piatră i-o săpat,
Ş-acolo l-o îngropat,
Străgerii la mormânt i-o dat.
Dumnezeu aşa-o domnit,
Străjării o adormit
Şi Iisus o înviat 
Şi ne-o scos pă toţi din iad.
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Sus la cer că s-o-nălţat,
Maica lui s-o bucurat,
Paşti în lume ne-o lăsat,
Paşti în lume la voinici,
Ouă roşii la prunci mici.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Dumnezeu de la-nceput

57.

Dumnezeu de la-nceput,
Toată lumea a făcut.
O făcut Domnu Hristos,
Pă Adam foarte frumos.
Pă Eva dintr-o coastă,
Laolaltă să trăiască.
Şi de mână i-o luat
Şi-n Paradis i-o băgat.
Din toţi pomii să mănânce,
Numa din cel înflorit,
Nu mâncaţi, că îi oprit.
Şarpele de veninos,
O dărâmat crengile-n jos.
Două mere ş-o luat
Şi la Eva i le-o dat.
Eva-n mână le-o luat
Şi la Adam i le-o dat:
- Na, Adam, mânâncă mere,
Că şî io am mâncat din ele.
Dumnezeu, aş-o strâgat:
- Măi, Adame, ce-ai lucrat,
Măi, Adame-i mere jos,
Şi-i lucra, ca un păcătos.
Şi tu Evă, jos îi mere,
Şi-i lucra ca o muiere,
Şi-i naşte prunci cu durere.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.
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Deschide uşa creştine

58.

Deschide uşa creştine
Că venim din nou la tine.
Drumu-i lung ş-am obosit
De departe am venit.
Şi la Viflaim am fost,
Unde s-a născut Hristos.
Ş-am văzut şi p-a Sa Mamă
Pe care Maria o cheamă.
Cum umbla din casă-n casă,
Ca pe Fiuţu Sfânt să-L nască.
Mai târziu găsi apoi,
Un staol frumos de oi
Şi acolo pe fân jos,
S-a născut Iisus Hristos.
Cete de îngeri coboară,
Staulul de-l înconjoară.
Îngerii cu flori în mână, 
Împletesc mândră cunună.
Pă cunună-i scris frumos,
S-a născut Iisus Hristos,
Care cu puterea Sa
Va înpărăţii lumea.
Pă cunună-i scris aşa,
Că s-a născut Mesia,
Şi de-acum până-n vecie,
Aur, smârnă şi tămâie,
Lăudat Domnu să fie.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Bună sara de Crăciun

59.

Bună sara de Crăciun,
Primeşte-ne gazdă, bun.
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Noi n-am venit nici c-un rău,
Lăudăm pă Dumnezeu.
C-am venit, c-am auzât, 
Că s-o născut Fiul Sfânt,
Oareunde pe pământ
La râu lui Iordan
Pă braţăle lui Ioan.
Mândru nume i-o aflat,
Iisus Hristos, Împărat.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Mărire lui Dumnezeu

60.

Mărire lui Dumnezeu,
Că s-a născut Fiul Său.

61.

Sculaţi fraţi, nu mai dormiţi, 
Ci cu grabă să veniţi,
Spre oraşul jidovesc,
Ce Viflaim îl numesc.

62.

Că acolo S-a născut,
Cel aşteptat de demult.
Şi zace pe fân uscat,
Cu scutece înfăşat.

63.

Veniţi, fraţi, să alergăm,
La iesle să ne-adunăm,
Cu magii, să ne-nchinăm,
Cu îngerii să cântăm.
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64.

Mărire lui Dumnezeu,
Şi Preasfânt Fiului Său!
Şi de acum până-n vecie,
Hristoase, mărire Ție!

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.

Astăzi am văzut minune

65.

Astăzi, am văzut minune,
Care îngeru ne-o spune.
Astăzi totul s-a ’plinit,
Ceea ce-a fost prorocit.

66.

Mărgând Iosif cu Maria
La Viflaim să se scrie,
Într-un sălaş, lângă oraş.
Născu pe Mesia.

67.

Pe Fiul, ce-n vecie,
Trimisu-l-a Tatăl mie.
Să se nască şi să crească,
Să mă mântuiască.

68.

Păstorii, văzând o zare,
Din cer o lumină mare,
Ei fluierau, îngerii cântau,
Şi toţi se bucurau.

Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014.
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Cântări la petrecanie

69.

Duci-te mătuşă duci,
Înt-o grădină cu cruci.
Pă un câmp cu floricele
Între două delurele.
Cele albe li-i ciunta
Cele negre li-i lăsa
La neamuri să te jălea.

70.

Mătuşâcă şî bunucă,
Câte drumuri ai umblat
Di pă tăte-ai înturnat
Aiesta-i un drumuţ lung
Nu-i zâni la noi mai mult.
Aiesta-i un drum ptetrit
Nu-i nădejde de zânit.

71.

Vai, mătuşâcă şî bunucă
Scoală-te, din copârşău,
Scoală-te, să mă pun eu.
Mai zină, mătuşă, zină,
Zină, sara pă la cină.
Că şî io te-oi aştepta
Cu cină şî cu lumnină
Şî cu dor de la inimă.

72.

Vai, mătuşă şî mătuşă,
Pă fereastă m-oi uita,
Pă ferasta ce din jos
C-oi gândi c-ai mai întors.
Pă ferasta ce din sus
C-oi gândi că nu te-ai dus.
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73.

Mătuşâcă, buna, mé,
Vai, mai multuţ nu te-oi ave
Că tăt la dumăta-m zănit
Tare mult m-ai sfătuit
Aicea când am intrat
Tăt bune sfaturi mni-ai dat.

74.

O, ierti-te Dumnezău,
Cum te iert mătuşă, eu.
Eu te iert din inimnioară
Să-ţ’ sie țărna uşoară.
Eu te iert din tăt gându
Să-ţ’ sie uşor lutu.

Performer Maria Hotea, Breb.

75.

Mare ploaie o ploat
Șî mare vânt o suflat
Mare creag-o dejdinat.
O creangă cu mere dulci
Tăt să meri șî să îmbuci.

76.

Încă nu ț-o fost vremea
Să te mestici cu țărna
Încă nu ț-o fost timpu 
Să te mesteci cu lutu.

Performer Maria Tupiță, Mișcolțoaie, Mara.

memoria ethnologica nr. 68 - 69 * iulie - decembrie * 2018 (An XVIII)

260


