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A. 92

Tinerelu’ meu Vãsuc,
Hãrnicuþ ºi tineriuc
ªi la irimã friptuc,
Scoalã ºi grãi un cuvânt,
Nu me cu tãtu-n pãmânt !
Tu, Vãsî, la nunta ta,
Suspinã tãtã casa,
De gândeºti cã s-a surpa.
Cine mi te-o omorât
N-aibã loc nici în mormânt,
Pãmântu’ sã-l þâpe afarã,
Sã-l mãnânce corbi ºi cioarã! 
Arzã-i focu cu para
Care þ-o rupt inima !
Arzã-i focu’ cu tunu’
Care þi-o rupt sufletu’ !
Scuturã, stegar, steagu’,
Cã doarã nunta-i amu,
Nuntã fãrã ceteras,
Mirele-nchis în sãlaº.
Mândra ta ºi-o luat ciucuri
Þie casã de scânduri,
Mândra ta ºi-o luat ºifon
Þie cruce de goron.

Informator Irina Ciocan,
1959

A. 93

Mândru’ mamii, struþ de flori,
Tãt te cat printre feciori
ªi nu te vãd nicãri;
Cã te-ai dus ºi nu mai vii.
Tãt îi para Mãriuchii
Cã-n sat sara trabã a veni,
O pe vale o pe dâmb
O pe uliþã strigând,
Da’ nu zii de nicãri,
Cã te-ai dus a putrezi,
Vai de inima mamii.
O, mândru’ fecioru’ mamii,
De la groapã nu-i vini,
Numa’ caru’ cu boii.

Informator Marie Chioreanu,
40 de ani, Prilog, 1980

Nu se poate sã fie omul cu douã:
ªi tânãr ºi cu minte.

la 18 ani. “Când începea sã meargã la joc, sã gãta copilãria.” Intrarea
în cel de-al doilea ciclu al vieþii era marcatã de “intrarea în joc a
fetelor” ºi de “intrarea în ceatã a feciorilor”. Hora are funcþie iniþiaticã
prin subordonarea regulilor jocului, sufletul învaþã sã aparþinã acelei
lumi. E simbol al întâlnirii urmatã de acceptare. Intrarea în joc pre-
supune în mod obligatoriu acceptare ca membru al jocului. Poarta
joacã rolul de prag: “trecerea pe sub poartã a copiilor presupune ieºirea
din copilãrie ºi intrarea în adolescenþã ori maturitate; pe urmã poarta
este distrusã pentru cã este sacrã, e locul de trecere dintre 2 stãri, 2
lumi diferite. A doua apariþie a dinþilor presupune iniþierea copilului în
problemele sexuale, în integrarea lui în rândul bãieþilor ºi separarea lui
de colectivitatea fetelor.

Colecþia Dumitru Holdiº

Obiceiuri strãvechi la naºterea copilului în Poienile
de sub Munte

Demult, naºterea copilului era asistatã de cãtre moaºa satului, cãreia îi
revenea obligaþia de a tãia buricul copilului. Buricul era înfãºurat într-o
bucatã de pânzã; alãturi de acesta se puneau bani, tãmâie, sare, odolean
ºi se lega de brãcinarul cu care se înfãºura copilul pânã la vârsta de un
an. Acest sãculeþ i se da copilului spre dezlegare când împlinea 6-7 ani,
pentru a-ºi dezlega ºi mintea ºi a deveni un copil foarte isteþ. Procedeul
este însoþit ºi de un cântec: Dezleagã-mi, mamã, soarta, aºa cum ai
legat-o, iar mama îi rãspunde: nu þi-am legat-o io, aºa ai fost sortit,
bine-ar fi sã te ocoleascã prin câmpuri ºi pãduri.

Foto F. Sãteanu, Festivalul nunþilor, Vadu Izei
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A. 94

Pentru mamã

Ce-i în lume mai amarã
Ca moartea în primãvarã,
Cum îi moartea mamelor
Pe-nfloritu’ pomilor,
Pe-n sâmbratu’ oilor
ªi cântatu’ cucilor.
Mamã, nu te pãzi tare,
C-ajunge-þi-ar de cãrare
ªi nouã de supãrare.
Rãmâi, casã ºi odor,
Cã de tine mi-a hi dor
ªi la prunci de mama lor !
O, scumpuþa me mamucã,
Þipã-te într-o cãruþã
ªi hai lângã ferestruþã,
Sã vezi pruncii cum cineazã
ªi la somn cum se aºeazã,
Cã nu se aºeazã bine,
Cã li-i gândul tãt la tine.

Informator Ana Berinde, 1959

A. 95

O, da’ rãu ne-am supãratu’
Vãzând cã tu ne-ai lãsatu,
Þi-am adus prapori ºi cruce,
Care la groapã te-or duce.
Mãmucã, nu ne lãsa,
Fie-þi milã de tata !
Cum te-ai putut îndura
Sã ne laºi sânguri, tu, ma ?
O, bunuþa me, hãi ma,

La bãtrâneþe, se simte cine nu s-a cruþat la tinereþe.

Înainte de a merge la botez, moaºa vine ºi îmbãiazã copilul în covatã,
unde în apa cãlduþã se puneau flori de câmp, busuioc, dumbravnic,
odolean, apã sfinþitã, miere, sare, bani ºi se spunea aºa: Cât de plãcute
sunt florile, aºa de plãcut sã fie acest copil între copii, între oameni
când va creºte, sã fie credincios, ascultãtor ºi pur ca apa sfinþitã, sã fie
bogat iar acest odolean sã-l fereascã de deochi ºi de Fata Pãdurii. I se
leagã la mâna stângã un fir de lânã roºie, sã fie ferit de deochi ºi sã-i fie
cald ºi bine în viaþã, aºa cum lâna aceasta þine de cald.
Se crede în popor cã unii oameni au ochi rãi ºi puterea de a deochea. În
asemenea cazuri din nou este datoria moaºei de a interveni pentru a
scãpa copilul de deochi astfel: se pune apã neînceputã într-un pahar ºi
lângã sobã se face de trei ori cruce cu cuþitul peste pahar. Apoi, se iau
nouã tãciuni din sobã ºi se aruncã unul câte unul în pahar zicând: nu
unu, nu doi, nu trei, nu patru,.......nu nouã. Cu zeama rezultatã în pahar,
se spalã faþa copilului, i se dã sã bea de trei ori, dupã care conþinutul
paharului se aruncã peste acoperiºul casei zicând: Du-te de la copilul
meu, peste locuri neumblate de picior de om (de trei ori), ºi se fac trei
cruci peste faþa deocheatului ºi e gata vindecat.
Dacã vezi copilul ºi nu-l scuipi, se crede cã-i iei somnul  cu tine ºi se
crede cã e tot de datoria moaºei sã vinã sã-i întoarcã somnul. Moaºa
pune în fereastra acoperitã o lingurã întoarsã zicând:
Cei ce aþi luat somnul copilului, mergeþi în locuri neumblate, pe copilul
meu lãsaþi-l în pace,
Mergeþi de araþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi de semãnaþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi de  culegeþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi de legaþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi de puneþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi de spãlaþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi ºi uscaþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi ºi croiþi, pe copilul meu sã-l lãsaþi.
Mergeþi ºi coaseþi pe copilul meu sã-l lãsaþi.
ªi dupã ce le-a dat de lucru, adicã sã relizeze întregul proces de 
confecþionare a unei cãmãºi, moaºa continuã:
Mergeþi pe muntele înalt, luaþi ºi cerneþi nisip, pe copilul meu sã-l
lãsaþi. Dacã se întâmplã ca somnul sã-i fie luat de un animal sãlbatic
care a observat lumina din casã, se iau nouã surcele ºi cu fiecare surcea
se face cruce  peste capul copilului, dupã care se gândeºte la nouã case
din sat unde locuiesc oameni tineri, pentru a-i þine treji pe ei toatã
noaptea. Nu e voie sã laºi copilul singur în casã. Dacã totuºi eºti nevoit
sã o faci, pui mãtura lângã el sã-l pãzeascã. Dacã mama uitã sã lase
mãtura lângã copil, se crede cã vine Fata Pãdurii ºi-l furã. Povestesc
bãtrânele cã o mamã a lãsat copilul mic nesupravegheat ºi a venit Fata
Pãdurii ºi a schimbat copilul. Copilul plângea necontenit iar moaºa
epuiza toate metodele de liniºtire ºi nu izbutea sã potoleascã copilul.
Dar cum moaºele se cunosc între ele, s-a dus moaºa noastrã la o altã
moaºã din sat, respectiv la moaºa Dabolcia care a învãþat-o aºa: du-te
pune foc în cuptor ºi încinge-l tare, ºi când cuptorul va fi foarte încins
spune aºa de trei ori: Fata pãdurii, Fata Pãdurii, ia-þi copilul tãu, dã-mi-l
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Cine-o fãcut asta, ia,
Fie-i moarte ca a ta !
O, bunuþã ºi hãi ma,
Lasã-þi mânurile acasã
Cã-i pãcat sã putrezascã.
Scoalã-te, mãmuþa me,
Scoalã-te, ca sã grãim,
Cã minten ne despãrþim.
O, bunuca me mãmucã,
Cum laºi casa pustiucã
ªi ne laºi pe uliþucã !

Informator Marie Pop, 
55 de ani, 1955

A. 96

O, bunuca me mamucã,
Ce m-oi fa fãrã tiniucã ?
Cã io n-am fost învãþatã
Numa’ de tine gãtatã.
Vin, mãmucã, praporile
Da’ de n-or veni la tine
ªi-or tre-n târg, la mãnãstire.
Vine mama ºi popa
Da’ de-o me a predica,
N-a veni la dumneata.
Scoalã-te, mamã-ntr-un cot
ªi te uitã la norod !
Tãþi or veni la prohod.
Scoalã ºi le mulþãme
Cã o vrut a te petre’.
Adu, Doamne-un porumbaº
La mãmuca pe sãlaº,
Sã-ºi scuture aripa
ªi sã stingã lumnina
Sã te scoli drept în picioare
ªi sã ne spui ce te doare.

Informator Maria Talpoº, 
54 de ani, 1967

S-a trecut iarba de coasã ºi leliþa de frumoasã.

pe-al meu, cã þi-l pun în cuptor ºi þi-l prãjesc. 
ªi se spune cã a venit Fata Pãdurii aducând copilul mamei ºi ducându-l
pe al ei. (Maria Hanþig, 63 de ani, Poienile de Munte)

Dicþionar de termeni magici utilizaþi în text

Usturoi – fereºte de farmece ºi se spune cã nu e voie când îl mãnânci
sã-l tai cu cuþitul, fiindcã usturoiul spune: nu mã tãia cu cuþitul, cã nu
te-oi scoate din necaz.

Odolean – în credinþa popularã pãzea copilul de Fata Pãdurii, pentru
cã povestesc bãtrânii cã le-au auzit pe Fetele Pãdurii cântând aºa: dacã
n-ar fi odolean ºi tãmâie, mulþi copii ar fi ai noºtri.

Sare – îl fereºte pe purtãtorul ei de farmecele bãbeºti.

Miere – promite o viaþã frumoasã ºi dulce ca mierea.

Busuioc ºi dumbravnic – acestea þineau loc de parfum ºi aveau rol
protector.

Bani – promite bogãþie, viaþã fãrã grija zilei de mâine.
Apã sfinþitã, tãmâie – viaþã evlavioasã, cinstitã.
Tãciuni stinºi în apã – alungã necazul de la cel deocheat.

Foto F Sãteanu, Grup de fete


