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Bea guriþã ºi mai cere,
Las-o focului avere,
Cã averea-i pânã mâine,
N-o iei în pãmânt cu tine.
Numa’ un sac ºi jumãtate,
De greºeli ºi de pãcate,
Când ajungi la prima vamã,
Unde diavolu-i catanã
ªi-o comisie de întrebat,
Cã ce ai acolo-n sac
De te duci aºa plecat?
De ai fapte de omor
Te ia cursa dracilor
De ai fapte de iubit,
Nu-þi face nimeni nimic
Nici în cer nici în pãmânt.

De la Varvara Simon, 60 ani
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M-o blãstãmat mãicuþa
Seara ºi dimineaþa
Peste noapte tot aºa
Sã mã clatin ca frunza.
Frunza se clatinã-n soare
Eu mã clatin pe picioare
Frunza se clatinã-n vânt
Eu mî clatin pe pãmânt.
Rãu maicã m-ai blestemat
Sã n-am somn noaptea în pat

Sã nu dai niciodatã cinstea pe ruºine.

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie - iunie  2006 (An VI)

IN MEMORIAM - IOAN CHIª ªTER

Pe parcursul activitãþii sale la Universitatea de Nord regretatul
Conf. Univ. Dr. Ion Chiº ªter a fost un dascãl de elitã, un cercetãtor
ºtiinþific reputat, mai ales în ceea ce priveºte sfera etnologiei ºi
folclorului românesc.
Împreunã cu renumitul Prof. Univ. Dr. Gh. Pop a coordonat o
lucrare de excepþie pe aceastã temã: Graiul Etnografia ºi Folclorul
zonei Chioar, distinsã de Academia Românã, în anul 1985, cu
premiul Timotei Cipariu.
Muzeele organizate de profesorul Ioan Chiº ªter în spaþiile
Universitãþii de Nord s-au constituit într-un adevãrat APEL pentru
achiziþionarea ºi valorificarea patrimoniului culturii tradiþionale care
ne defineºte ca etnie, atestã vechimea ºi implicit, devenirea noastrã
istoricã, constanþa îndeletnicirilor meºteºugãreºti ºi economice.
Prin aceste realizãri înscrise în nobilele sarcini universitare, Ioan
Chiº ªter rãmâne, în memoria celor care l-au cunoscut, ca un dascãl
ºi cercetãtor apreciat ºi iubit.

ªtefan Mariº
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