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Fata Pãdurii ºi Omul Nopþii. Legende mitologice 
din Maramureº. Anul Nou. Boboteaza. 
Practici magice (VIII)
- Legende mitologice din Maramureº (întâmplãri, peþanii) -

Fata Pãdurii sãpând pticioci

Tata o nãpustit oile afarã din grajd, mere în runc. O vãzut o fatã
frumoasã sãpând picioici – vide cum sãre pãmântu din sapã. Când
ajunge mai aproape, nu vede nimnic. Holda era întreagã. O auzât numa
de dincolo, de peste vale, iiuind.

De la Vasile Leordean, 28 ani, Leordina, 1974

Fata Pãdurii îmbrãcatã mândru

Altã datã, pe lângã besericã, o vrut sã treacã un prilaz. O vãzut o fatã
îmbrãcatã mândru. L-o dus pânã acasã. O mai vãzut-o o datã în
fereastrã.Pe când o ieºât afarã n-o vãzut nimnic, fã cânele îmblãtindu-sã.

De la Vasile Leordean, 28 ani, Leordina, 1973

O femeie în alb cãlãreºte pe o rudã

Înt-o iarnã ºedem la oi Su Piatrã. Noaptea îngheþa tare cã era un ger
grozav. Înt-o noapte prind a urla cânii. Ies afarã, mã uit, nu vãd nimnic;
oile durneu liniºtite în staul. Mintenaº aud un glas de femeie horind ºî
cânii urlau în partea ceie de unde zine glasul. Mã scol ºî pui lemne pe
foc. Dupã glas îi Nastasâia Fâsului din ªugatag, d-apoi nu hore la
cãrare, fã pe sus catã Ptiatra Tisî. Mã uit în sus ºî vãd o femeie în alb, cu
pãr galbân ºi cãlãreºte pe o botã cât o rudã de cãptiþã. ªî zine pãstã
Ptiatrã, pãstã Blidari ºî prinde a sã cânta morþeºte. ªî cânii o prins a
bate, nu mai urlau. Amu îi videm ºî pticioarele. Ave cizme roºii. Pãru îi
flutura ca un drapel º-o trecut încolo, pe ceri pãstã Tisã.

De la Gheorghe Pop, 52 ani, Deseºti, 1973

Fata Pãdurii cam de opt metri de naltã

O fost o doamnã cam de opt metri de naltã, cu niºte jedete cam de
patruzãci de þenti º-am stat cam de un metãr de departe de ie ºî m-am
gândit cum sã scap, cã altu noaptea n-oi umbla. S-o vãzut ca de un bec
ºî când m-am gândit sã scap de ie, odatã o fost întuneric. Da în loc sã
ziu acasã, m-am dus pânã la Codriºor, la hordicu jizâlor ºî apoi am zinit
acasã. Când am deºtis uºa cãsî – ierau pãrinþî mnei acasã – mni s-o
pãrut cã mã apucã de spate. Tata o zâs:
- Ce-ai trãznit uºa cãsâi?
- Lasã-mã-n pace, nu mã muºtra, cã-i târzâu.
- Mai mult sã nu te duci nicãieri!

4189

Colindã spusã la vergel

M-o mânat mama la capre

M-o mânat mama la capre 
Ci, ri, ri ºi na, na, na
C-o cojiþã d’e mãlai
Ci, ri, ri ºi na, na, na
Mã scãpai ºi o mâncai.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea 

Chioarului

4190

Colindã religioasã

Coborât-o, coborât

Coborât-o, coborât, 
Coborât-o Domnu’ Sfânt 
Pântre hod’e d’e grâu sfânt        
N’ime-n lume nu-l vãzurã         
Numa tri pogan’i d’e jiz 
Cu suliþa l-o strãpuns 
Tri pt’icuri d’e sânje-o curs.
Und’e pt’icuri pt’icurarã
Grâu roºu sã revãrsarã,
Maica Sfântã lãcrãmarã.
Taci, maicã, nu lãcrãma
C-a tuna ºi-a fuljera,
Pt’iatra-n patru s-a crãpa
ªi-a grãi cãlugãreºte,
ªi-a zbura porumbãreºte.
*Fiecare vers se repetã.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea 

Chioarului

4191

Colindã þigãneascã

Cocoº negru

Cocoº negru cântã-n cruce
Nouã gazda ce ne-aduce?

Cine nu-i bun de cãtanã 
Nici acasã nu-i de samã.
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Pã când m-am sculat dimineaþã mni-am adus aminte º-am zâs aºe: “Altu
ºî mai mult nu mã mai duc noaptea”.
Da, auzi, o fost mândrã, ca o fatã care mni-o plãcut mie.

De la Ilie Urda, 64 ani, Leordina, 1973

O femeie strãinã

O întâmplare, ºî dacã vreþi v-aduc omu. O fost on om care o stat cu oile
la locu zis Miºãrhat. O adunat oile mai mulþi oamini ºî o stat pã rând,
cam pe la Crãciun. Momen’ dat o init cam pe la ora zece Fata Pãdurii la
iel. O init o femeie strãinã. S-o gândit cã s-o legat de iel probabil ca sã-l
deplaseze undeva. Iel, conºtient, nu s-o dus nicãri. Noaptea o trecut ºi
nu i-o fãcut nimnic. A doua zî o init acasã.

De la Ion Stan, 55 ani, Sãpânþa, 1975

O femeie învãlitã înt-on cearceaf

On om o fo’ cu oile lui º-o auzât tiotind. Când o tiotit, el o zâs:
- U!... tra-ncoa!
O pus carne sã sã siarbã. Apoi o pus-o pã povarnã. O datã o vãzut o
femeie învãlitã înt-on cearceaf, cu unghiile ca secerea. O mâncat tãtã
carnea, o bãut zupa sierbinte º-o pus tãte lemnele pe foc. Iel nu s-o
miºcat. Când o plecat, o auzât urlând. În ceielaltã zî o plecat cu oile-n
jos.

De la Ion Ieudean, 54 ani, Sãpânþa, 1975

Þâpuritura

Scotem picioci pe Valea Rãchiþii ºî cam dup-amiazã pã la douã am auzât
o þâpuriturã – cã n-ar si putut þâpuri ºepte oºeni – în vârvu Coastii
Arinului, cãtã a lu Petrea Onichii.
Io ieram cocon; tãþî am pticat în jerunþi ºi femeile ºi-o fãcut cruci di la
pãmânt. P-o drujâncã din þâpuritura ceie o zinit on vânt de-o scos
corciuri ºî bolovani º-o astupat fântâna lu Pretiluº ºî n-am avut de unde
be apã. Noi coconii i-am întrebat pe pãrinþî ce-o fost aceie. O zâs c-o
þâpurit Fata Pãdurii. Acoale în vârvu Coastii, la Hãitaº, înt-a Ioanii lu
Rãgnic, ieste o urmã de pticior în ptiatrã. Pot sã þ-o arãt. Ar si cam de
numãru patruzãci ºi doi.

De la Florea Hotea, 49 ani, Deseºti, 1989

Prinderea Fetii Pãdurii

I-os acela om ce am pretini ºî-ntre oºenii din Hutã. Înt-o luni dimineaþa,
îmi spun:
- Mãi, la noi o prins pe Fata Pãdurii.
- Cum o prins-o?
- Unu de la noi o avut cãpºuni. Astãzi îi hia, mâni îi hia; nu ºtii cine-i.
Când mere, nu vede urmã de bãrbat ori de femeie, ce alta. Ce sã sie
aici? Unu s-o aflat bãtrân: aici o fo Fata Pãdurii. Aducem o cizmã º-o

On cãrnaþ pã cât on lanþ
ªi-on cocoº cu uãt’ii scoºi.
Sã hii, gazdã, vésãl bun
C-ai ajuns Sfântu’ Crãciun
ªi gãzdoaia vesãloasã
Mândru ºi-o gãtat pân casã
Pã la uºi cu flori de ruji,
La fereºti cu flori domn’eºt’i.
De la Lupºe Vasile, 53 ani, Valea 

Chioarului

4192

Mândrele cele cu dor
Trãbã scoase la ponor
ªi jucate din picior
Mândrele cele urâte
Nu traba cisãsluite
Cã ne-or trebui înainte

Mulþãmn’ituri

4193

Câþi cãrbuni în vatrã                
Atãþa peþâtori la fatã.
Câte pãnuºi mânânþãle 
Atãt’ea fét’e pã ved’ére.
Cât’e paie / ºind’ile pã casã
Atãt’ea bãncut’e pã masã.
De la Lupºe Petru, 84 ani, Valea 

Chioarului

Colecþia Ioan Corbescu

4194

Ileana ºi Constantin 

Foaie verde ºi-o lalea
Avea Leana nici ca ea,
Trei feciori frumoºi avea.

Obraznicul mãnâncã praznicul ºi nu ºtie de ruºine.
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punem în cãpºuni. A bãgat-o înt-on pticior ºi în unu a vide cã n-are ºi-a
bãga amândouã pticioarele înt-o cizmã. ª-aºe o fo. Oºeni mai mulþi o
vãzut-o cu amândouã pticioarele înt-o cizmã. O prins-o º-o dus-o la
miliþie. Ie o vorbã n-o zâs, tri zâle. I-o dat drumu. Era flocoasã.

De la Ion Stan, 55 ani, Sãpânþa, 1975

O femeie mare cât lemnele

Tata ne spune c-o ºãzut la oi la on unchi de-a lui ºî i s-o gãtat fãrina º-o
coborât în sat º-o mãrs pã la mama – mama tare tânãrã s-o mãritat. 
S-o-ntors noaptea. Pe Valea Latã o vãzut cã mere alãturea cu iel o
femeie mare cât lemnele; Ie o fãcut on pas, cât iel zece. O mãrs aºe
pânã-n Vârvu Feþii º-o ajuns la oi da o gândit cã “numa amu sã scap cã
altu nu m-oi gândi la Mãrie”.
O fãcut foc, da nu s-o aproptiet, o stat mai departe. S-o gândit cã dacã
s-a aproptie, a da cu tãciuni. ªî tãtã noaptea n-o durnit, ºî mai multuc n-

o coborât în sat noaptea sã margã la mama ºi sã-i steie gându la ie, cât o
ºãzut la oi.

De la Ileana Berci Grigoreanca, 86 ani, Cãlineºti, 1988

Femeie gata mândru cu zadii izãneºti

Am auzât c-on om de-aici o mãrs dupã fân iarna, ºî pânã când o fo în
vârv La Cruce, numa i de veste cã sã îmbdie în sanie o femeie gata
mândru, cu zadii izãneºti cu lecru...
O zâs omu:
- Io mã duc tare departe ºî-i frig, mni frig ºi mnie la pticioare – nu-i pute
sta de frig, cã ºi io mã gândesc sã mã mai duc ºî pe jos.
- D-apoi oi me ºî io pânã unde-i me dumãta. ªî când a si frig, oi coborî
º-oi me pe jos ºî io.
ª-o luat-o, cã orecum tare mândrã voarbã o avut.
Pe când o fo su vârv, la Poianã, o zâs sã steie cã ie a me încolo. ª-o
luat-o cãtã Cioncaº.
Omu o mãrs aºe, în ceie lãture.
Dupã ce-o coborât, s-o uitat dupã ie, º-o vãzut cã-i cu copite de cal. 
ª-aºe s-onsiorat!
Cât o dus-o în sanie, nu s-o gândit sã se uite la pticioarele ei.

De la Anuþã Bledea, 82 ani, Sat ªugãtag, 1988

Fata Pãdurii îmbrãcatã mândru cu lecru pe umãr

Odatã o mãrs Pãtru lu Nistor sã facã lemne în Valea Tisãlor. Iel o plecat
pe deasupra râpilor ºi Fata Pãdurii pe dedesupt; îmbrãcatã mândru, cu
lecru pe umãr. Când sã opre iel, sã opre ºi ie.
O vãzut un om ºi l-o chemat la iel. Pe când o grãit cu omu, n-o mai
vãzut-o, fã i-o vãzut lecru supt un corci.
Iel grãie cu o femeie ºi ie aºe i s-o arãtat. Zâce cã sã leagã Fata Pãdurii
de aceia la care le dã sã sugã mã-sa când îi despletit.

De la Andrei Ilieº, 70 ani, Poienile Izei, 1975

Trei feciori ºi-o fatã mare,
Leana cea veselã tare.
Câþi feciori o fost prin þarã,
Toþi au venit sã o cearã.
Dar Lenuþa, ce mirare
Le spunea la fiecare:
Cã-i prea tânãrã ºi-aºa,
Încã nu se mãrita.
Numai cã-ntr-o zi spre searã
Doi feciori descãlecarã,
Doi feciori din altã þarã.
Lenuþa când îi vedea
Din ochi lacrimi lãcrima
Mamei sale îi spunea:
-Vezi, iubitã, maica mea
Din feciorii ãºtia doi
Care-au venit azi la noi
Mie-mi place unul tare
ªi pe mers ºi pe cãrare.
Cã-i înalt ºi subþirel
ªi m-aº duce dupã el.
Fraþii ei, mamei striga:
-Pe Lenuþa nu o da
ªi de noi n-o-nstrãina.
Dar bãiatul cel mai mic,
Constantin, copil voinic
Din ochi lacrimi lãcrima
Mamei sale îi spunea:
-Ascultã, mamã, iubitã
Pe Lenuþa o mãritã
N-o lãsa nemãritatã
Fie cât de-ndepãrtatã.
Cã doar noi suntem trei fraþi,
Toþi înalþi ca niºte brazi.
Noi la dânsa duce-ne-om
ªi acas-aduce-om.
Mama lor a ascultat
Pe Lenuþa-o mãritat.
Pe Lenuþa-o mãritarã
De la ei a treia þarã.
ªi-a fost ce-a fost sã fie,

Pã cine dã cu bucurie îl iubeºte Dumnezãu.
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Fata Pãdurii

Mama care i-a dat sã sugã la fatã despletitã – apoi fecioru care-o umblat
dupã ie (dupã fatã) – o avut bai cu Fata Pãdurii.

De la Nicoarã Pop, 75 ani, Hãrniceºti, 1987

De nu-i face tu cu mine, oi face io cu tine

În ªugãtag o fost on om, numa peste apã de la moarã.
O zâs cã s-o dus la lucru în Poianã, ºî pã unde o fo iel n-o mai fost alþi
oamini, n-o fost ieºât oaminii la fân.
ª-o fãcut fundei ºî s-o pus pã fundei. O zâs: “De-i zini la mine, aºe º-aºe
oi fa cu tine”. O zâs hâd. Pã când o gãtat de zâs, o auzit-o: “Toamna aºe
îi face? Cã de nu-i face tu cu mine, oi face io cu tine. “ª-apoi o zinit la
iel º-o tãt zinit ºî dint-ace o ºî murit.”

De la Maria Nedesca, 85 ani, Giuleºti, 1987

O fatã mare albã

Am zinit odatã cu Vraja ºî cu Petrea Bodorii în sat º-am durnit în-on
ºopru. Am auzât horind femeieºte. Ne-am sculat ºî ne-am dus cãtã
colibã. Pã când am suit mai sus, am auzât mai aproape horind. Apoi am
auzât on tropot de cal înapoia noastã. Adicã ieara on cal mare de vo tri
metãri cu pticioare groasã, ºî fuge dupã noi. Am prins a fugi. Ne-am
uitat iarã înapoi. Adicã iera o fatã mare, albã, cât turnu beserecii ºî
subþâre ca on snop º-o prins a iiui cãtã noi. Pe când am fo cãtã Gutâi io
am pticat ºî iei o fugit mai departe, da ie o fugit dupã iei – pãºe câte on
pas de ºepte metãri. Pe când o sosât iei la colibã, s-o fãcut on vânt
grozav. S-o dus la câni. Pe dimineaþã cânii o fo deºãlaþi.
Iei o gândit cã m-o omorât. Da nu s-o legat de mine, fã de iei, cã iei
umblau la femei. 

De la Ursan Vasile, 38 ani, Mara, 1976

Mamniþa

Ieram cocoanã. Zineu bãrbaþi la noi în tãte serile; beu, grãieu, ºî m-o
mânat sã-nchid uºa la tindã. Când am vrut sã-nchid uºa, s-o trãscãrit
uºiþa di la ocol de gândei cã tãtã s-a sparge ºî gândei cã s-o bãgat în ocol
o stavã de cai, º-o mamniþã o trecut di la streaºâna casî în sus. N-am
apucat a-nchide uºa cu cheia – iera cheie de lemn – am trãsnit-o º-am
fugit în casã.
Aceie spaimã n-oi uita-o cât oi trãi.
Dintre care-o fost în casã – orece bãrbat – o avut drãguþã; apoi la acela o
zinit ie, mamniþa ceie.
D-apoi pe Mnihaiu Lechii l-o purtat înainte de-a muri. O plecat di la fân
de su Ptiatrã º-o ajuns pe la Mara ºî numa în ceie zî înt-o vreme o zinit
acasã tãt sfârticat.
Demult ierau Fata Pãdurii ºî Omu Nopþii, da amu acele-s în oamini; s-o
bãgat în oamini.

De la Pãlãguþa Costin, 87 ani, Deseºti, 1989

C-au dat boabe ºi urgie.
ªi-a dat Dumnezeu cel sfânt,
Vremuri grele pe pãmânt.
ªi de multã rãutate
Mureau oamenii pe sate.
ªi-au murit toþi trei feciori
Ai Lenuþei frãþiori.
Constantin înc-o murit
Gândul nu ºi l-o-mplinit.
Mama singurã rãmasã
Fãrã de feciori în casã
Cu dor ºi inima arsã
Tot plângea ºi suspina
ªi din gurã blestema:
-Constantine, Constantine 
Blestemat sã fii de mine
Blestemat de mama ta
Cãci ai dat pe sora ta.
Fraþii tãi mie-mi striga:
Pe Lenuþa nu o da
ªi  de noi n-o-nstrãina.
Tu ai dat-o blestemate,
Pe hotare-ndepartate.
Eu te blestem, blestem greu
Din tot sufletul meu!
-Pãmântul nu te primeascã
Þãrna nu te mai voiascã,
Lutu-afarã te izbeascã!
Astfel, Leana blestema
ªi azi ºi mâini ºi poimâini
Zile-ntregi ºi sãptãmâni.
ªi de multul blestemat
Vai, blestemul s-o legat,
Cãci într-un amurg de searã
Constantin ieºi afarã, 
Din groapã galbân la faþã
Cu trup rece ca de gheaþã.
Ochii spre cer ridica
ªi din gurã cuvânta:
O, pãrinte, Doamne sfinte
Ascult-a mele cuvinte
ªi din acest sãlãºel
Fã-mi Doamne un cãluºel;
Tu pânzã de pã obraz,
ªi te faci un frâuraº,
Iar tu cruce lucitoare
Fã-te sabie la picioare.
Sãlaºul îl asculta
ªi în cal se preschimba,
Pânza frâuraº îndatã
Crucea sabie de fier latã.
Constantin încãleca
ªi-n goanã mare pleca
ªi-l ducea calul ca vântul
Nici nu atingea pãmântul
ªi-ncã n-a fost bine searã

Pã curajoºi ºi Dumnezãu îi ajutã.
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Fata Pãdurii

On om mi-o povestit cã iera la oi. ª-o zinit Fata Pãdurii pe sus ºi i-o
potolit focu. Ave pticioare de gâscã, cu solzi mari.

De la Florea Rus, 60 ani, Leordina, 1972

Pãdureana

Bdiata mama mni-o spus aºe, cã tatu mamii când o fost coptil de vo
paisprãzece – cincisprezece ai, tatî-su l-o mânat cu boii sã-i pascã pe
imaº º-apoi o zâs c-o avut ºi slugã ºi s-o dus cu slugã cu tãt. ª-apoi o
zâs c-o stat pânã-ntr-o vreme, ºi sluga s-o dus la fete-n sat º-o rãmas cu
on câne. ª-o fãcut foc mare pe merizã. ªî înt-o vreme, câtã mniezi nopþî,
o vãzut-o pe Pãdureana în zarea focului, viind cãtã pãdure. I-o vãzut
mânurile ºî pticioarile, da capu, faþa nu i-o vãzut cã tãtã – tãtã o fo pãr,
tãtã – tãtã o fo floci. O fost aºe cât o femeie. O vinit în dreptu focului ºi
cânile o sãrit pã ie. ª-o fãcut cine ºti cât de hâd, º-o þâþâit, º-o dat sã sarã
pe câne, ºî cânile pe ie. ªî bdetu moº s-o urcat înt-on lemn, º-apoi o zâs
c-o stat cât o stat în dreptu focului º-apoi s-o dus.
Cânile i-o dat pace; s-o pus su lemn; di lângã lemn nu s-o clãtit.
ªi boii s-o dus pânã-n hotaru Mnireºului ºi cine ºti ce prãpãd o fãcut; o
avut ce plãti, c-o avut douãsprãzece iosaguri.

De la Maria Critian, 64 ani, Lucãreºti, 1988

Rusu muºcat de mânã

Am fost odatã înt-un butin. ª-o fost acolo un rus cam de 50 ani. Era
primãvara. Era înfrunzitã pãdurea. ª-o adurnit rusu, stând pup în cur. 
ª-o zinit Fata Pãdurii ºî l-o muºcat de-o mânã. ªî rusu s-o betejât ºî tãt
sã vãieta. S-o dus rusu la o vrãjitoare ºî în tri zâle l-o vindecat º-o zinit
înapoi tãt râzând. I-o spus vrãjitoarea cã l-o muºcat pânce iera bãtrân.
Dupã ce l-o muºcat s-o dus. L-o muºcat de ciudã cã iera bãtrân ºî nu 
i-o plãcut.

De la Vasile Boborcea, 83 ani, Poienile Izei, 1973

Fata Pãdurii

Pe moºu, pe Batin l-o îmblãtit la Valea Poienii – în deal. Atâta l-o
îmblãtit pânã n-o fost bun de nimnic, pân-o fost ptic de apã ºî tãtã guba
i-o ars-o în foc.

De la Mariºca Pop, 46 ani, Giuleºti, 1987

Pãdureana

Am auzât c-o mãrs doi bãtrâni: Florea Lupului ºi Sâmnionu Lupului
dupã coceni de mãlai acolo pe câmp, º-o þâpat boii sã pascã, º-o avut
câni: o avut doi câni cu ii – ºi ii o stat lângã boi – º-o vinit Pãdureana,
noaptea, la ii º-o zâs c-o sãrit cânii pe ie; º-apoi o zâs c-o zderat, tare
hâd o fãcut, ºi ii s-o ascuns în niºte pupti de pãpuºi – s-o spãriet – o stat
acolo pânã la zuã. 
Apoi zâce cã dimineaþã o ieºit de-acolo bãtrânii º-acoale unde-o fo sãrin

Constantin descãlecarã
La Lenuþa-n treia þarã.
Lenuþa cum îl vedea
Din ochi lacrimi lãcrima
ªi cu dor îl întreba:
-Spune-mi frate Constantine
Spune-mi dacã-i rãu sau bine
-Eu îþi spun drept sorã þie
Cã te chem la veselie.
-Spune-mi, frate, adevãrat
De mã chemi la veselie
Sã mã-mbrac a bucurie.
Iar de mã chemi la jelanie
Sã îmbrac haine de jale.
-Eu îþi spun drept sorã þie
Cã te chem la veselie.
Fraþii noºtri se-nsurarã
La nuntã nu te chemarã.
Eu þi-s frate mai cu dor.
ªi fiindcã ºi eu mã-nsor
Am veni aici de-i vrea
Ca sã vii la nunta mea.
Lenuþa se pregãtea
ªi pe cal încãleca
ªi cu Constantin pleca
Munþii tot mereu striga:
De când soarele e soare
ªi floarea pe pãmânt floare
N-a mai fost aºa mirare
Sã treacã viul cu mortul
Tot alãturea cu codrul
Lenuþa cum auzea
Lui Constantin îi zicea:
–Auzi, frate, Constantine
Ce vorbesc munþii de tine?
–Lasã-i sorã sã vorbeascã
Minþile sã-ºi potoleascã
Ei sã fie cu cântatul
Noi sã fim cu ascultatul.
Ei pãzeascã cântecul
Cum pãzim noi umbletul
ªi aºa cãlãtorirã
Patru zile lungi de varã
Când o fost a cincea zi
Soarele spre-a rãsãri
Au zãrit ºi satul lor
Plin de negurã ºi dor
Când o fost mai lângã sat
Constantin o cuvântat:
–Lenuþã cu-al tãu cãluþ
–Vinã mai câtilenuþ
Eu cu-al meu cãluºor,
O sã merg mai repejor.
Ca sã-i dau mamii de ºtire
Sã-þi facã bunã primire.
Frâul calului îi da

Cine samânã vrajbã, culege rãzboi.
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cânii tãt o fost pãr negru, cã ie o avut pãr mare.
Nu s-o legat de ii, c-o sãrit cânii.

De la Vasile Cristian, 64 ani, Lucãceºti, 1988

Fata Pãdurii

Ne spune Ionu Morariului pân-o trãit, sie iertat, cã iel o zinit di pã la
Scaun di la fân ºî le la în Valea Iezãrului. O zâs cã le înt-atâta prãneca
acolo-n vale, da nu i-o fãcut nimnic, cã iel n-o fo ca tãþi oaminii, iel n-o
avut putere cãtã femei.

De la Maria Roman, 60 ani, Deseºti, 1978

Fata Pãdurii

Ieram la fân cu omu în Runcu Vãlenilor º-am auzât-o iiuind. Da ie n-o
iuit: iio mãi! cã o iiuit-o un fecior: “iiio he,” ºî le o iiuit: “iiio he!” De
douã ori am auzât-o, da de vãzut n-am vãzut-o.

De la Ileana Berci, 85 ani, Cãlineºti, 1987

O hore

Mama me când o fost cocoanã o mãrs cu mama iei dupã aluni. ªî dupã
ce-o mãrs dup-aluni o zâs cãtã mã-sa:
- Hãi mamã, in hai iute pân-aici! O chemat-o c-o zâs cã p-on lom de
gãteje o durnit o fatã cu on pãr mare ºi despletit. ªî dupã ce-o mãrs
acolo – s-o uitat. da fata o fost cu copite de cal. Mama mamii o luat pã
mama º-o fugit de-acolo, ca sã nu steie-acolo, c-o zâs c-o fost Fata
Pãdurii.

De la Docã Ivanciuc, 78 ani, Bârsana, 1985

Hore Fata Pãdurii

On fecior mni-o spus c-o auzât-o horind pã Fata Pãdurii:

O auzât-o pã Su Ptiatrã, pã la Rãtiºele, pã hotar. Îi pustuºag, huci,
p-acolo pã su stânci ºî-s mulþ curpeni. Sã întind ca harbuzu ºi fac niºte
flori albe. Te poþ spânzura cu iei.

De la Aurel Fãt, 70 ani, Deseºti, 1987

Fata Pãdurii nu întoarce glasul

Am fo la fân în Poianã º-am coborât în jos cu caru noaptea, sã merem la
batozã cu grâu. Io m-am culcat pã car în fân º-am adurnit. Pã când am
coborât su Scridiºoarã, am audzât-o horind. M-am sculat º-am zâs:
- Da oare ce-i?
-.Culcã-te cã nu-i nimnic, o zâs bãrbatu-mneu.
- Ba ieste – amuce ieste.

ªi-n goanã mare pleca,
Nu la mã-sa pe cuvânt,
Ci de-a dreptul la mormânt.
Acolo dac-ajungea
Ochii spre cer ridica
ªi din gurã cuvânta:
Cãluþ mândru cãluºel
Fã-mi-te iar sãlãºel
Iar tu sabie de fier latã
Fã-mi-te cruce îndatã
Iar tu scump de frâuraº
Fã-te pânzã pã obraz.
Cãluþul îl asculta
În sãlaº se preschimba
Sabia-n cruce de fier latã
Frâuraºu-n pânzã-ndatã.

Leana-n sat dac-ajungea
Nimeni nu o-ntâmpina
Pe acasã ce vedea?
Porþile stricate rele
De puteai sãri prin ele.
Staulul stricat ºi gol
Iarba mare prin ocol.
Leana la uºã striga:
–“Deschide mamã uºa
Cã þi-a sosit fata”
Darã Leana blãstãma:
–Du-te-n foc ºi câte rele
N-amãrî zilele mele.
–Lenuþa, scumpa mea fatã
Mãritatã-i mãritatã
Într-o þarã-ndepãrtatã
N-oi vedea-o niciodatã.
Dar Lenuþa stãruia
Pânã mama-i descânta
ªi plângând o-nbrãþiºa
ªi-ncepu sã-i povestea.
Cum Constantin o aduse
Câte ºi mai câte-i spuse.
ªi amândouã se luau
ªi la mormânt se duceau
ªi-ncepu a se ruga:
-O, baremi dã-i glas morminte
Pentru câteva cuvinte.
Constantin nu asculta

Cine samânã puþân, puþân culege.
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ª-apoi o auzât-o horind:
Numa-acele de n-ar si
Odolean ºi rostopascã

Tãtã lumea-ar si a noastã
Aiu ºã potivnicu
Acele ne rod capu.

Nu-i nimnic aºe de leac Ca floarea de curpãnac.
Ie nu întorce glasu.



- Culcã-te cã nu-i nimnic.
D-apoi nu întorce glasu, fã tãt sã duce tãt înt-o lãture.
Bãrbatu-mneu o fost auzât-o mai dinainte.

De la Nãstafã Pop, 76 ani, Hãrniceºti, 1987

Pãdureana încinsã cu brâu de tei

Auzem de Crãiasa Pãdurii. Iera o fimeie – da înainte de-a si dacii p-aici
– iera o fimeie mare.
Merem cu porcii cu samadãii, cu o sutã douãzeci de scroafe, cu purceii
di la iele – fãceu o turmã.
ªî zâce samadãu cel bãtrân c-o mãrs cu porcii pã iernat, la codru la
Mnireº, º-acolo s-o uitat înt-o râpã adâncã c-o început porcii sã fugã di
la râpã ceie. ªi când s-o dus sã vadã ce-i, acolo, iera o fimeie cât o claie
de fân, º-ave pãru lung pânã la pticioare ºi pãstã pãr iera încinsã cu on
brâu de tei. ª-ave unghiile cât jejetele de lungi. I s-o vãzut faþa ºi dinþii;
o fost tãt aºe de lungi. ª-o zâs cãtã iel:
- Vinã aici, de te-ai sãturat de viaþã.

D-apoi io mã mnir cum de o ºtiut vorbi româneºte.
De la Ioan Coza, 86 ani, Lucãceºti, 1988

Fata Pãdurii cu patru pticioare potcozite

Când am fo cu moºu la oi – am fo prunc mnic. Înt-o noapte am auzât
iiuind de vo tri ori. Zâce moºu:
- Pune apã pe foc.
Þâp apã pe foc. Sã vide de lunã. Zine Fata  în uºa colibii. Mni-am bãgat
capu în gubã. Ie sta acolo dupã foc. Iera cu patru pticioare potcozite, ca
de cal. ªî s-o dus la o vreme. Da s-o dus la vãtãjâie º-o aruncat tãte
gãleþâle, cãldãrile de urdit, bãrbânþele ºî ie s-o fãcut on cal ºî vãtavu o
fugit sã-l prindã; o gândit cã-i calu lui.
ª-o luat-o calu pân pãdure ºî pã când o zinit înapoi vãtavu, tãt iera rupt
ºî s-o vãzut calu la locu lui.
O zinit apoi pã sus, ca on lipideu º-on vânt mare. De te-ar si prins te-ar
si ºî omorât.
Mai pã la unu s-o dus.

De la Vasile Urºan, 38 ani, Mara, 1974

Fata Pãdurii vãzutã ºi nevãzutã

Mã duc a ara cu on fecior din ªugãtag. Arãm ce arãm, ºî vãd cã zâce
cãtã mine:
- Stãi cu boii un ptic, sã ºãd pã plug. Tu nu vezi cã zine la mine?
Io n-am vãzut nimnic, fã vãd cã-l ie pe sus ºî-l duce. ªî l-o dus pânã la
Hãrniceºti ºî io am stat cu boii-n brazdã. Da pe când o zinit înapoi n-o
fo bun de nimnic. De la Maria Hotea, 82 ani, Deseºti, 1973

Fata Pãdurii cu spate ca o coºarcã

Iera on pãcurari care ave o drãguþã ºî unde vide o femeie sã gânde la
drãguþa lui. Înt-o noapte o auzât horind o femeie. Dupã glas sãmãna cu
drãguþa lui, ºî zâne cãtã colibã.

Groapa de râs hohotea
Þãrna-ntr-una se izbea
ªi s-a ridicat o glie
ªi-nghiþitu-o de vie.
De la Palaga Codrea, Negroaie, 58 ani, 

Berbeºti, 1964
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Logodnicii nefericiþi

Foaie verde mãrgãrit
Doi tineri cã s-o ibdit.
De ibdit ce s-o ibdit
Lumea de rãu i-o grãit.
Când de rãu lumea-i grãia
Ei mai tare sã ibdea.
Ei din ei s-ar si luat,
Pãrinþii nu i-o lãsat.
Când o fo la credinþit
Pãrinþii nu i-o voit.
Ei de mânã s-o luat
ªi s-o dus ºi s-o-necat
La un tãu din sus de sat.
Pãrinþii o auzit
Douã sate s-o-nãmit
ªi tãuþu l-o stârpit
ªi pe ei cã i-o gãsit
Tot cuprinºi pe dupã cap.
ª-acolo nu i-o lãsat,
Fãrã-n groapã i-o bãgat.
Pe fecior în sintirim
Pe fatã sub rozmarin.
Din fecior o rãsãrit
Un ruguþ mândru-nflorit.
Rãsãrit-o ºi din fatã,
O violetã-nfocatã.
Ruguþu atât s-o-ntins,
Pe violã o cuprins.
Violiþã, viole,
Fost-ai tu sã si a me
Ce oameni pe drum trecea
Toþi sta-n loc ºi sã mnira,
Ce plãteºte dragostea.
Unde-s doi ºi sã ibdesc

Orice vorbã sã fie sprijinãtã pe mãrturia a doi martori.
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Iel o fãcut balmoº º-o aºteptat. Dupã ce s-o bãgat în colibã o mâncat ºî
pã când o dat s-o prindã o vãzut cã la spate îi ca o coºarcã ºî are pãr ºî
în cizme are copite. Ie când o vãzut, o prins a-l frãmânta de l-o lãsat mai
mort ºî l-o aflat oaminii dimineaþã.
Orece pãcurari l-o învãþat sã ieie nouã brãcinare din nouã gatii pãrãsâte
de la nouã vãduve ºî s-o lejã. ªî aºe o scãpat apoi de ie.

De la Lupu Pop, 84 ani, Deseºti, 1972

Fata Pãdurii mulge oile

Cu mult timp înainte trãia un pãcurar pe nume Bãlãjanu. ªî acest
Bãlãjanu ave o drãguþã, Cigãlita. Pãcurariu trãia împreunã cu oile lui
Sub Piatrã. Cigãlita mergea aproape în fiecare searã sã-ºi vadã drãguþu.
Înt-o searã de vineri o mãrs ca de obicei. Când o ajuns acolo se lãsa
noaptea. Bãlãjanu încã nu era gata de muls oile. Cigãlita o intrat în
strungã ºî i-o ajutat sã le gate de muls.
Dupã ce au gãtat de muls, o intrat în colibã, o pus laptele sã sã fiarbã ºî
s-o aºezat înaintea focului. Focu ardea mocnit, dar fiindu-le foame,
Bãlãjanu o mai pus trei vreascuri pã iel. Focu o prins a arde ºî a lumina
coliba. Bãlãjanu o înlemnit de mirare. Cigãlita lui avea picioare de cal.
S-o uitat la iel o râs cu hohot hãt mult º-apoi l-o luat în spate ºî l-o
purtat o noapte întreagã prin prãpãstii ºî grohotiºuri.
Bãlãjanu s-o trezit a doua zi la amiazã cu tot corpu plin de sânge ºî
oasele rupte nemaiamintindu-ºi nimic de cele întâmplate dupã ce au
plecat din colibã.

De la Gheorghe Libotean, 26 ani, Deseºti, 1973

Fata Pãdurii cu nas de douã pãlmi

Ne poveste on om cã i-o ieºit la Cuºmanu; ne poveste când umblam în
ºãzãtoare – ieram cocoanã.
ª-apoi o zâs cã o ieºât Cuºmanu înt-o zî, aºe p-amniazãþî, la fân, în locu
mâne-sa, cã iera beteagã, bunãminte cum îs io. ª-o vãzut înaintea lui pe
cãrare o femeie tare mândrã ºî iel dupã ie s-o ajungã. Da n-o putut-o
ajunge. O zâs: “lasã cã în vârvu Gruiului tãt a sta”, cã acolo stau oaminii
ºî pun desagii jos, cã la noi hotaru-i tare departe. Da pe când o fost în
vârvu Gruiului, n-o fost nimnic. Nu-i ºî nu-i. Noa, o gândit, s-o ascuns
de mine cã s-o temut c-oi prinde-o ºo-i drãgosti-o, noa, º-o prins a o
cãta pântre corciuri. ª-o aflat-o înt-on corci. Da ave on nas p-atâta – de
douã pãlni – º-o fost hâdã, hâdã, de feri Doamne.
ª-apoi o zâs cã ie mere alãturea cu iel oriunde sã duce. De sã bãga în
casã, ie pã vatrã. ªî sta tãtã noaptea pe vatrã. Noa, º-aºe o umblat dupã
iel pânã n-o rãmas de slab. Da l-o purtat pãrinþii pe la popti ºî nu ºtiu
mai pe unde ºî ce-o fãcut cã apoi o scãpat de ie. Da tare cu greu.
Aºe ne poveste omu acela.

De la Maria Pop, Sat-ªugatag, 56 ani, Deseºti, 1988

Fata Pãdurii pã pod la Mãnãstire

Mama Mãriii lu Mânãilã o avut un frate la Mãnãstire ºî ave drãguþã în
ªugatag ºî iera musai s-o vadã în siecare sarã.

Îi pãcat sã-i despãrþãºti.
La inima arde-un foc
De dragoste n-au nãroc.
La inimã arde-o parã,
De dragoste n-au tignealã.

Colecþia PAMFIL BILÞIU
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Hori-u-aº, horile-m’ plac,
Nu poci hori de sãleac
ªi-aº hori, horile-m’ zin,
Nu poci hori de strãin.
Hori-u-aº, horile mele,
Nu le poci hori de jele.
De la Ileana Pralea, 72 ani, Vãleni, 2002
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Ceteraº, cu strune bune,
Duce-m-aº, cu tine-n lume.
Tu mi-ai zâce io-aº strâga,
Bine ne-am petre(ce)  lumea.
Tu mi-ai zâce-io-aº hori,
ªi bine ne-am vesãli.
Duce-m-aº, cu tine-n rai,
Sã siu de vro ºeiºpe ai,
Bine ne-am petré(ce) lumea,
Da sã nu ºtie mama.
De la  Bilaºcu Iliºcã, 55 ani, Petrova, 

1999
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Zî, mai tare, ceteraº,
Cã mã duc ºi-aici te las.
Mã duc, iarã, ºi mã-ntorc,
Fãrã ceterã nu pot.
De-ar si tonu cu zinu,
Num’ tigne(ºte), cã nu-i 

mândru.
De-ar si tonu’ cu berea,
Nu-m’ tigne(ºte), cã nu-i 

badea.
De la  Ioana Savu, 69 ani, Petrova, 1999

Pâinea deschide tãte gurile.
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Pã pod la Mãnãstire i-o ieºât înt-o sarã drãguþa înainte ºî l-o dus pe
lângã râu ºî l-o îmblãtit ºî l-o bãgat în niºte loze.
A doua zî o trecut niºte oamini cu gunoi ºî l-o auzât jãmând acolo. L-o
luat ºî l-o dus cu sania. ªî tãt iera haram ºî strãmutat la obraz.

De la Ileana Sacalâº, 60 ani, Deseºti, 1972

Fata Pãdurii sub forma drãguþei

Un frate de-a mamei când o fo tânãr ºide la oi iarna ºî primãvara. ªî
cum grebla turiºu – s-o prins de dimineaþã sã cureþe locu – o pus lecrecu
pã un corci cã i-o fo cald. ªî cum lucra, lecrecu tãt dupã iel. Pã când o
fo sarã, s-o temut sã doarmã la oi, cã o vãzut cã-i lucru necurat. ª-o
mãrs acasã º-o spus. Bunica o zâs sã nu doarmã în pat, fã sã sã culce pã
cuptiori ºî iel aºe o fãcut. ªî când o fo înt-o vreme, o auzât la fereastrã
strâgându-l:
- Da, mãi ªte, tu ai crezut cã io nu te-oi afla? Dipt-ace ai fugit de la noi?
Da o avut vocea ca o drãguþã de-a lui.
- Te-am aflat, da te-oi învãþa minte.
ª-o zâs cã aºe l-o aruncat amuce di pã cuptiori pânã-n mnijlocu cãsî ºî
tãt sângele din iel, vale. ªî de atunci n-o fo cu faþa frumoasã; o rãmas
alb pãlit.
ªî bunica o avut o sorã tare învãþatã, o fo moaºã; p-acele vremuri o fo ca
un doftor. Bunica o fugit dupã sora ei ºî o zinit ºî i-o desfãcut, ºî pã
când s-o trezât iel o vãzut-o pã drãguþa lui. Iera din Beserica Albã, º-o
vrut s-o ieie. Când s-o trezât, ie o fo în geam.
O rãmas, ºi-o trãit; iera tare frumoasã mutrã de om, numa n-o avut
floare-n obraz, ºohan.

De la Ileana Berci, 85 ani, Cãlineºti, 1987

Stolnicu (Pâinea anului)

Când cocem de Crãciun, fãcem Stolnicu - o ptitã cam de douã kile – în
tepºã, ºi-l împtistrem mândru: la mnijloc fãcem o cruce de aluat împletit
în tri ºi-n gãurile cele patru fãcem pasãrile tãt din aluat; înnodam aluatu,
fãcem cãpuc ºi coadã – încrestam aluatu cu cuþâtu: coduca – ºî le punem
ochi din pui de mazâre negri; crepam puii sa sie ochiþii mnici. Cine-o
vrut l-o înstruþat cu flori de aluat. Roatã pã margine punem cununã
împletitã-n tri ºi l-am copt în cuptiori. D-api acela l-ai copt! L-ai copt
bine, sã steie! ª-ai pus otavã pã masã în sara de Crãciun când ai gãtat
masa ºi l-ai pus pã otavã ºi-ai pus mãsoaia pãstã iel. L-ai pus pã colþu
mesii. Aºe o stat învãlit pânã-n dimineaþa de Anu Nou. În dimineaþa de
Anu Nou îl tãie mama-n douã ºî ceie jumãtate iarã-n douã º-a patra
parte o tãie scrijele º-o da la marhã – ce marhã avem în grajd – la tãte.
Nu le da nimnic de mâncare pânã nu le da stolnic. Din celalalt dãde la
coconi cu lapte dulce siert: sierbe mama lapte de sara ºî de dimineaþ; îl
sierbe ºî da la tãt coconu un pãhar de lapte ºi-o scrije de stolnic sã-l
mãnânce – acoale. Aºe o fo! O umblat coconii în dimineaþa de Anu
Nou; ceia mai mnici. Numa bãieþi. Fetele n-o avut ce cota la casã. Zâce
cã aduc sãrãcie fetele; bãieþii aduc nãroc . Aºe o fo. Cu Pluguºoru n-o
umblat. Ce rãmâne îl mâncam noi cu lapte – tãt dimineaþa – ºi-apoi
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Zî, ceteraº cu arcu’,
ªtiu cã nu l-ai fãcut tu,
Cã l-o fãcut meºteru’,
Sã nu sã rumpã altu.
Mie nu-m’ trebe nici popa,
Numa cetera ºi doba.
Mie nu-m trebe nãnaº,
Fã(rã) pã Stean ceteraº.
De la  Mãrioara Sturza, 21 ani, Glod, 

1999

4200

Cetera-i, lumina me
ªi strunele di pã ie.
Ceterã, cu patru strune,
Doru’ tãu mã duce-n lume.
Cetera urâtã mi-i,
Gura badii dragã-mi-i.
Codru’ ºi frunza de fag,
M-o tomnit doru’ sã-l trag.
De la  Anuþa Pop, 68 ani, Sãpânþa 1994

4201

Ceterucã, din tri lemne,
Unde-ai fost de-atâta vreme?
Unde-ai fost ºi ce-ai lucrat?
De mie nu mi-ai cântat?
De la  Ion Roºca, 43 ani, Bârsana 1973

4202

Cetera numa sã-m cânte,
De multe mi-aduc aminte:
ªi de bune ºi de rãle
ªi de câte sunt pã stele.
ªi de rãle ºi de bune
ªi de câte sunt pã lume.
De la  Vasile Viºovan, 18 ani, Petru

Ioaneº, 18 ani, Sat ªugatag, 1973

4203

Când eram în vremea me,
Ceterã nu-m’ tribuie,
Cã era guriþa me.
La ceterã trebe arc,
Eu, din gurã, vi le trag,
Cã, de n-ar fi hori în lume,
Multe fete-ar fi nebune
ªi bãrbaþî duºi în lume.
De la  Cãtãlina Berci, 92 ani, Cãlineºti, 

1995ªi pã tron þî sã rod gatiile.
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mâncam de celelalte mâncãri – ce – aveam. ª-aºe iera de bun! Ave gust
de otavã. Niciodatã nu iera ptita aºe de bunã ca aceie din dimineaþa 
de Anu Nou.
Masa pe care o stat Stolnicu – o samã o legat-o cu lanþu de legat 
fân – picioarele de la masã, roatã. Aºe o ºtiut iele; ieram cocoanã io.
Da a noaste femei nu, mama nu. O legau sã steie averea la casã, sã nu

sã ducã. Aºe, sã nu sã prede di la casã; asta am ºtiut-o io. Sã nu sã ducã
pã pagubã de la casã: marhã, bani, animale.
P-aceie masã nu s-o mai pus nimnic. Pântru corindãtori o fost altã masã.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1997

Anul Nou

Practici magice

În sara de Anu Nou când o însãrat, am uns cu ai – am fãcut cruce pã
prag ºi pã blãnile di la uºi, la casã ºî la grajd, sã nu sã aproptie
necurãþãniile. Da ºî la Crãciun ºî la Boboteazã am uns cu ai.
samã care au bube, le aruncã în noaptea de Anu Nou o de Boboteazã în
crucea uliþãlor – în mnijloc – ºî nu-i bine-a tre p-acolo ºî dacã n-ai pã
unde tre, îþi aduci aminte ºî nu sã leagã. Gândeºti: “sã-i sie de cap ºî sã-i
ptice-n sân”.

Interdicþii

La Anu Nou, fetele n-o avut ce pleca de-acasã, pân-o trecut sãrbãtoarea.
Ferea Dumnezãu sã umble-a corinda.
Dacã-þ intrã-n casã o femeie în noaptea de Anu Nou ori în zua de Anu
Nou, îþi mere rãu la casã tãt anu. Bãrbatu-i nãroc, femeia-i sãrãcie.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1997

Dacã se naºte o fatã prima datã în anul acela, a si an rãu; daca sã naºte
fecior, a si an bun, cu nãroc.

De la Victoria Fãt, 46 ani, Deseºti, 1997

Spãlatu pã obraz în dimineaþa de Anu Nou

Punem crenguþã de brad º-on ban de-arjânt înt-on blid – de sara – ºî-l
punem pã oreunde sus, pânã dimineaþã ºî dimineaþã bunã ai pus 
pãlnile– aºe-n apã ºî te-ai spãlat p-obraz, sã nu ai nimnic pã faþã tãt anu.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1998

Pui apã înt-on blid, o crenguþã de brad º-on ban de arjânt. Te speli pã
obraz pânã-n rãsãritu soarelui, afarã pã ºatrã ºî gândeºti: “sã hiu curat ca
apa, frumos, tânãr ca bradu ºî iubit ca banu”. Þâpti apa înaintea cãsî da
cât te speli nu grãieºti cu nime.

De la Aurel Fãt, 72 ani, Deseºti, 1990

În dimineaþa de Anu Nou mã spãlam pã obraz cu apã ºi c-on bãnuþ de
arjânt – punem în ulceaua cu apã: “cum nu sã leagã nimnic de arjânt,
aºe sã nu sã lege nimnic de mine”.

De la Docã Ivanciuc, 87 ani, Bârsana, 1985

4203

Cetera-i o doagã re,
Lumea-aºteaptã gura me.
Cetera-i o doagã spartã,
Gura me lumea aºteaptã.
La ceterã trebe strune,
Io, din gurã mi le-oi spune.
La ceterã trebe arc,
Io, din gurã mi le trag.
De la  Maria Bilaºcu, 70 ani, Petrova, 

1999

4204

Pân-am fost îm vremea mea
Ceterã nu-mi trebuia,
Cã era guriþa mea.
La ceterã trebe strune
Io din gurã vi le-oi spune.
La ceterã trebe arc,
Io din gurã vi le trag.
Cetera-i o doagã spartã
Gura mea mulþi o aºteaptã.
Cetera-i o doagã ruptã,
Gura me mulþi o ascultã.
De la  Marie Bledea, 88 ani, Sat-ªugatag,

1973

4205

Când eram în vremea me,
Ceterã nu-m’ trãbuie,
Cã era guriþa me
ªi strunele di pã ie.
La ceterã trebe strune,
Eu, din gurã, þî le-oi spune.
La ceterã trebe arc, 
Eu din gurã þî le trag.
La ceterã  trebe strune
ªi la gioc picioare bune,
La ceterã trebe arc,
Eu, din gurã, vi le trag.
De la  Maria Suci, 67 ani, Berbeºti, 1996

4206

Când am fost în vremea me,
Ceterã nu-m’ trãbuie,
Cã era guriþa me.
Cetera-i on lemn pustâi,
Io cu gura mã mângâi.
Cetera-i o doagã spartã,
Gura me o tãt aºteaptã.
Cetera-i on lemn de brad,
Io din gurã vi le trag.
De la  Maria Peter, 98 ani, Sãcel, 1975

ªi munþii despart prãpãstii.
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În zua de Anu Nou ne-am spãlat cu apã ce-am adus-o de cu sarã da ne-
am spãlat pânã nu rãsare soarele ºî apa ceie dusã ºî þâpatã iarã int-o apã
curgãtoare. ªî când am þâpat-o – aºe iera pã timpuri: 

ªî ne-am spãlat cu apã º-am þâpat-o iarã: apa sã o mâie apa, ca sã nu
rãmâie pã noi. Aºe ne spune bãtrânii ºî bãtrânii câte-o zâs de demult,
tãte-o fo drepte.

De la Ioana Cora, 75 ani, Bârsana, 1996

Numãratul (legatul) parilor

Fetele numãrã parii din gard: zece, nouã, opt, ºepte, ºesã, cinci, patru,
tri, doi, unu ºî-l leagã, pun sãmn; cum îi paru aºe-i ursâtu.

De la Anuþa Bledea, 48 ani, Nãneºti, 1995

Apoi merem la gard ºî numãram îndãrãpt: zece, nouã, opt, ºepte, ºesã,
cinci, patru, tri, doi, unu. Unu dacã s-o zinit frumos, l-am legat cu
harast, frumos, l-am cinstit: “aiesta uitã-te ce par frumos mni s-o zinit oi
ave on bãrbat frumos”. Dacã s-o zinit unu cioturos, hâd, însamnã c-a si
rãu, a si blãstãmat, a si sãrac; nici nu-l legam; îl lãsam; cã decât sã sie
rãu, mai bine-l lãsam.
Aºe fãcem pã timpuri; apoi acuma s-o modificat. Amu nici nu cred în
una nici nu cred în altã.

De la Ioana Cora, 75 ani, Bârsana, 1996

Cu Stolnicu pã cap

Mai demult ieºeu cu stolnicu pã cap, cu ochii închiºi; altu o duce la
doisprãzece. Auzei o câne bãtând, o oi, în lãturea de unde þî ursâtu. Sã
urcau pã tãietori în pticioare cu Stolnicu pã cap ºi fãrã zarvã. Feciorii
care-o fost mai ºmecheri le pândeau ºî le furau Stolnicu º-apoi nu le tare
iera în samã cã nu trebe sã ºtie nime ºi sã nu facã zarvã, sã nu grãia.

De la Anuþã Bledea, 48 ani, Nãneºti, 1995

La Sânvãsâi fetele sã adunau înt-o casã. Iele ieºe la ora doisprezece cu
Stolnicu-n cap ºî mere ºî sta la tãietori sta câteva minute, poate cã sta ºi
o jumãtate de orã, s-audã ce glas a auzî; glas de cocoº sau glas de câne...
Dacã-o bãtut cânele atunci ºti cã dacã sã cãsãtoreºte are-on bãrbat rãu,
dacã-o cântat cocoºu ºti cã dacã sã cãsãtoreºte are-on bãrbat bun. ªî
Stolnicu acela ie l-o rupt în cap. Cum l-o rupt în cap ie o sãmãluit:
jumãtatea de-a dreapta-i a me, jumãtatea de-a stânga-i a soþului mneu,
cine mni rânduluit. ªi dacã s-o rupt mai mare în partea ei înseamnã cã ie
a si mai fericitã; de s-o rupt mai mare în partea lui, iel a si mai fericit.
Aºe iera.

De la Ioana Cora, 75 ani, Bârsana, 1995

Oglinzile

La doisprãzece noaptea pun douã oglinzi faþã în faþã pã masã, sting
lumnina ºi sã uitã ºî zâce cã dacã sã mãritã înt-acela an, îº vãd ursâta

4207

Când am fost în vremea me,
Ceterã nu-m’ trãbuie,
Cã era guriþa me.
Cetera-i on lemn sãcret,
Eu cu gura mã desnierd,
Cetera-i o doagã spartã,
Guriþa me tãt aºteaptã,
Cetera-i on lemn pustâi,
Io cu gura mã mângâi,
N-am doicit, n-am legãnat,
ªi bãtrânã m-am lãsat,
Cã-s bãtrânã ca mama,
N-am doicit plinã casa,
Cã-s ca mama de bãtrânã,
N-am doicit o casã plinã
De mi-ar fi fo’ rânduit,
Cã ºi eu aº fi doicit.
De la  Maria Peter, 80 ani, Sãcel, 1973

4208

Cine nu-i mâncat de rãu,
Nu horea(scã), ce-oi hori eu.
Cine nu-i mâncat de rãle,
Nu horea(scã) horile mele,
Cã l-or bate câte stele.
De la  Ana Ierima, 83 ani, Sarasãu, 1991

4209

Doru’ ºi þara streinã,
Face-þ’-a faþa bãtrânã
ªi capu’ caier de lânã.
Stau în loc sã mã gândesc,
Cu ce sã vã mai horesc?
Cine nu mere la lucru,
Nu ºtie cum cântã cucu’.
Numa asta-i horea me
ªi-oi hori-o, când oi vre.
De la  Vasile Ivãnciuc, 83 ani, Cerneºti, 

1991

Timpu trece prin sâtã da’ sacu lui îi tãt mai strâmt.
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“Maicã Sfântã Preacuratã
Io nu þâp apa,

Io þâp ura, io þâp þâpãtura
De-i orece pã mine,
Io le-arunc tãte, sã le mâie apa”.



cum trece în oglindã. O fatã sã uitã înt-o oglindã ºî ceie în ceielaltã.
De la Anuþã Bledea, 48 ani, Nãneºti, 1995

Pospanu (la apã)

ª-apoi merem la apã cu pospan, punem pospanu în apã ºî merem
dimineaþã bunã dupã iel; dacã sã lega sloi de gheaþã de iel ºtiem: noa
acuma ne cãsãtorim în iarna asta ºi ne-a si bãrbatu bogat. Dacã nu s-o
legat sloi, num-aºe unde l-am pus într-o margine-o rãmas, a si sãrac ºi
poate nu mã nici cãsãtoresc anu-aista. Aºe iera la Anu Nou.

De la Ioana Cora, 75 ani, Bârsana, 1976

Înconjuratu casei

Îm amintesc cã-n noaptea de Anu Nou fetele care sã vreu mãrita dupã
fecior frumos sã dezbracã în ptielea goalã ºi învârtesc casa de tri ori.

De la Vasile Fãt, 56 ani, Deseºti, 1998

Sânvãsâi (moº, moaºã)

De Sânvãsâi în ajun, pun moº la fetele care-s mai bãtrâne, ºi la feciori
moaºã: cu sumnã, zadie, cârpe hâde; îi pun mânuri, pticioare. Dup-ace o
ieu, o duc în casã, o cinstesc îi pun scrisoare sã ºtie pântru cine-i.
Scriu ºi prostii:

Sã mai ºi mãritã ºi sã-nsoarã în anu acela cã zâce cã “cela de obdiele/îl
aduce pã cel de ptele”. Da ºi la Boboteazã fac moº ºi moaºã.

De la Anuþa Bledea, 48 ani, Nãneºti, 1996

Furatul porþilor

Furã porþâle de Anu Nou ºi de Boboteazã. Dac-on fecior grãie c-o fatã
apoi îi furã poarta ºi i-o duc la ie ºî di
la ie la iel, îi adunã. Le mai þâpã ºi pã
râu.

De la Anuþã Bledea, 48 ani, Nãneºti, 1996

Vremea

Între Crãciun ºî Anu Nou, zua creºte
cu cât sare cocoºu di pã prag jos.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1998

Boboteaza
(6 ianuarie – sãrbãtoare cu datã fixã)

Practici magice – credinþe

În noaptea de Boboteazã, pe la
douãsprezece fix, mereu feciori ºi
bãrbaþi ºi sã scãldau în râu în ptelea

4210

Cine mi-o vãzut gura
N-o zâs cã m-ar sãruta,
Sara ºi dimineaþa,
Câteodatã ºi zua.
De m-o auzit horind,
M-o visat noaptea durnind
ªi-o voit sã mã mai vadã
ªi cu mine sã mai ºadã.
(Ilica Bilaºcu, 55 ani, Petrova, 1999)

4211

Care om horeºte mult,
Zâc oaminii cã-i bolund.
Care om horeºte mândru,
La noroc, nu-i steie gându.
Nici io n-am horit hâd,
La noroc nu m-am gânit.
(Maria Chindriº, 63 ani, Ieud, 1990)

4212

Care om horeºte mult,
Zî cu mine cã-i bolund,
Bolundu-i, focu sã-l ºtie,
Cu horile sã mângâie.
Bolundu-i, focu sã-l batã,
Cu horile sã dezniardã.
Cã de n-ar fi hori în lume,
Multe fete-ar fi nebune
ªi neveste dusã-n lume.
Horile-s de stâmpãrãri,
La omu cu supãrãri.
Horile-s de stâmpãrare,
La omu cu supãrare.
(Pãlãguþã Þânþaº, 49 ani, Hãrniceºti, 

1973)

4213

Horile, din astã lume,
ªtiu cã nu le-am pus i-o nume,
Dac-oi trece-n ceielaltã,

Fiecare zi începe cu Facerea Lumii.
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“Fetele lu B.....mnicu
N-au nici plug nici tileguþã

Numa florii pângã puþã”
“ªî fecioru lu Mnihai
Dã ci ceie-n loc de mai”

Foto din colecþia Lucian Comºa:Costum popular, 
Comana de Sus, 1937.



goalã sã n-aivã bube ºi boli tãt anu, cã la doisprezece îs sfinþite apele da
câþ n-o murit dint-ace!

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1998

La Boboteazã, o fo sara de Boboteazã. În sara de Boboteazã ne-am dus
la apã tãte. Zâce cã la ora dousprãzece apa sã preface-n zin. ªi sã lua ºi
sã spãla fetele pã faþã frumos cu apã de-aceie la ora douãsprezece
noaptea ºi-º arunca pãstã cap de tri ori apã de-aceie dint-o vale
curgãtoare, s-atunci zâce c-apoi sã poate mãrita ºi va ave un bãrbat bun;
dacã s-o spãlat cu apã de aceie din noaptea de Boboteazã di la ora
doisprezece.

De la Ioana Cora, 75 ani, Bârsana, 1976

Credinþe - Interdicþii

De la Boboteazã, nouã zâle – din zua de Boboteazã - nu sã spalã haine
pânce-s apele sfinþâte. Nu-i voie-a bãga haine di pã corp în apã; pã care
le porþi. Popa bãtrânu, la Petra din Hoteni acolo mere ºi fãce apa nu în
vale, acolo-n râu. Mere crâsnicu ºî fãce produh (gaurã în gheaþã) ºî lua
tãte babele apã de-acolo. Zâce cã aºe-i bine, din produh, din râu mare
care umblã. Acolo fãce, stropte ºi sfinþe apa. ªi nu-i voie a spãla. Aºe
ºtiem. Noi când eram fete, Doamne feri, n-am spãlat. Avem mai multe
cãmeºi ºi ne ºtimbam dar nu le spãlam pânã dupã ce trece nouã zâle. Da
ºi dupã ce m-am mãritat, io n-am spãlat veci ba c-am avut o ciurdã de
coconi ºi bãtrâni pã cap. ªi nici aºe, nu-i slobod sã margã omu de rându
lui în apã o sã ptiºã, cã apa-i sfântã.
Nici sã stopteºti în foc nu-i slobod cã þî sã fac bube pã limbã.
Între Anu Nou ºi Boboteazã nu sã face (gãteºte) mazãre (fasole) cã þî sã
fac bube pã limbã. Nu sã face mazãre nici frecatã nici cu zamã. Aºe
ºtieu babele cã nu-i bine.
Bãtrânu zâce cã þî sã fac buboaie dacã mãnânci mazãre.

De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1997

Crucea – unde-i fatã la casã – trebe gãtatã mândru cu bosâioic, verdeaþã
(pospan), stice de grâu, de ovãs, legatã mândru cu o ºtergurã cu pene.
Cât de împodobitã-i crucea, aºe a si de împodobitã fata pãstã an. Da nu-i
slobod sã pui la cruce cu roºu nici sã legi ºtergura pângã ie cu sir roºu
cã tâlburã vaca (urineazã sânge).
ªi cum o trecut popa pragul afarã din casã, fata trebe sã înjãrunche jos ºi
mã-sa sã-i spargã crucea deasupra capului – sã dezlege busâiocul ºi ce-i
pã lângã ie – cã sã mãritã în anul acela.
Se dezleagã busâiocul. Expresii: Ce-þi mai face busâiocul? (bãrbatul).
Unde þi-i bosâiocul?

De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1996

Practicã magicã

Când umblã popa cu crucea, fetele pun su prag zgãrzile di la grumaz ºî
barºoanele, sã tracã popa pãstã iele ºî dupã ce s-o bãgat popa-n casã le
ieu cu spori sã nu treacã înapoi, c-apoi n-au haznã. Zice cã sã le-aºtepte
ºi pã iele la joc cum îl aºteaptã pã popa cu crucea sã umble feciorii dupã

Puie-m pã gurã lãcatã,
Cã n-oi hori niciodatã.
(Petru Bornea, 39 ani, Fereºti, 1972)

4214

Horile-s în t-asta lume,
ªtiu cã nu le-am pus eu nume.
Dac-oi mere-n ceielaltã,
Pã gurã pune-oi lãcatã.
Dac-oi mere-n ceie lume,
Pã gurã lãcatã-oi pune
ªi pã lãcatã rãtez,
Pânã-oi tre(ce) di la judeþ.
Dac-oi trece judeþu,
Nãpuste-m Doamne, glasu,
Sã pot hori de mândru.
Dac-oi tre(ce) judecata,
Nãpuste-m Doamne, gura,
Sã pot hori de badea.
(Anuþa Chindriº, 63 ani, Ieud, 1990)

4215

Aºe o zâs oaricine,
Cã numa horile-s de mine.
Cine-o zâs o ºi greºit,
C-am lucrat ºi-am ºi horit.
Hore-m zua la lucru,
Noaptea legãnam pruncu.
Horem zua, a lucra,
Noaptea legãnam fata.
(Marioara Cantor, 21 ani, Glod, 1999)

4216

Cine-o fãcut horile?
Mãi, le-o fãcut fetile,
Vinind, di la secere
ªi-ncã-or mai face una,
Când or vini de-a grebla.
O! Nu-i bun doru mândrii,
Cã m-o-nvãþat a hori.
Doru mândrii încã-i bun,

Fundu iadului îi tãt mai jos.
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iele cum umblã oaminii sã-l vadã pe popa.
Câte le-o avut ºi le-o purtat, tãte le-o pus.

De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1996

Practicã magicã

La Boboteazã fetele iau verdeaþã ºî leagã crengile de-olaltã cu aþã. Sara
le pun în vale ºî dacã pã dimineaþã îs mulþî þurþuri de gheaþã pã crengi 
i-a si bãrbatu gazdã mare; dacã-s puþâni i-a si sãrac tare.
Verdeaþa o pun lângã apã º-o leagã bine cu o aþã de-o creangã o dacã
nu-i creangã, bat un pociump ºi-o leagã de el, deasupra apii unde bate
valea s-o stropteascã. ªi când mere sã ieie verdeaþa dimineaþã – înainte
sã rãsaie soarele – aruncã de nouã ori apã pãste cap, sã nu sã lege de ie
bozgoane în anul acela.

De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1996

Credinþe

Din cofiþa popii sã ie un pic de apã ºi sã þâne tãt anul. Îi bunã pãste an
când ai oarece cu marhãle. Stropteºti cu aghiasmã.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1997

La Crãciun, la Anu Nou, la Boboteazã aruncã în crucile uliþãlor câte tãte
mãgãrii da... io nu dau nimnic p-acele.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, Deseºti, 1997

Practicã magicã

ªî parii-n gard când îi leagã tãt în noaptea de Boboteazã sã leagã. Api i
sã zine o strâmb, o ºtimpu di la poartã... Aºe-i bãrbatu cum îi paru-n
gard cânt leagã nouã pari. Cum i sã zine paru, aºe i-a si ºi bãrbatu. Dacã
are vlãstari paru a ave coconi.
Soru-mea o legat parii ºi i s-o zinit unu mnic ca un pociump.
Adicã numãrã nouã pari îndãrãpt ºî-i leagã cu o cipcã când o ajuns la al
nouãlea par, la miezu nopþii. Aºe-i bãrbatu. Aºe îs aieste semne la
sãrbãtorile-aieste, noa, la sãrbãtori la anu.
Am zâs cãtã M: tãt gândesc cum te-ai legat tu de I; iel cât on plop ºî tu
mnicã. O zâs: “hãi mãtuºã, aiesta mni-o fo scris”. “Da cum?” “M-o
mânat mama sã numãr parii în gard ºi am ajuns la ºtimpu porþii” ºî zâce:
“uitã-te, îi cât on ºtimp de poartã de mare”. Noa, întreab-o cã þ-a spune.
Ie-i mnicã ºî iel... Îi ca oiaga cu pãharu. Da. Noa.
Noa, asta-i drept. Ioanã o avut bãrbat mnic, M. are on bãrbat cât on
brad. Da-i mai bine aºe decât sã sie ie mare ºi iel on pomiti.
Ieste ºî hore:

Nu sã cade nici on ptic      ----      Fatã mare, fecior mnic.
De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1996

Credinþã – vremea – recolta

Din Crãciun pânã-n Boboteazã dacã sînt sloi la streºina cãsii, a si 
roadã-n mãlai. Cât de mari îs sloii la streºinã, aºe de mari or si ºî
cucuruzii toamna. Api amu iestimp o fo mari sloi!

De la Luchiana Fãt, 75 ani, Deseºti, 1996

Mã poartã horind, pã drum,
Zâc oaminii cã-s nebun.
(Vasile Ivanciuc, 83 ani, Corneºti, 1991)

4217

Cine-o fãcut horile,
Batã-l supãrãrile
ªi eu una-am învãþat,
Supãrãri multe-am uitat.
(Ileana Codrea, 83 ani, Vãleni, 2003)

4218

Sãracile horile,
Draji mi-o fost a le hori,
Zãu mã tem cã le-oi urî.
Horile-s de stâmpãrare,
La omu, cu supãrare.
Horile-s de stâmpãrãri,
La omu cu supãrãri.
Io, de supãratã ce-s,
Ard în foc ºi nu sâmþãsc,
ªi de supãrare mare,
Ard, în foc, ca ºi o parã.
(Maria Miholca, 76 ani, Petrova, 1999)

4219

Cine-o fãcut horile,
Batã-l supãrãrile,
Cã, pã mine nu m-or bate,
C-am horit ºi dzî ºi noapte
ªi-oi hori pânã la moarte.
Horile-s  de mângâiere,
La omu cu zâle grele,
Horile-s de stâmpãrare,
La omu, cu supãrare.
(Ileana Prale, 72 ani, Vãleni, 2003)

4220

Cine-o fãcut horile,
Margã-n rai cu florile.
Horile le-o sãmânat,
Oarice om supãrat,
De multe rãle mâncat.
Horile le-o rãstãdit,
Oarice om nãcãjit,
ªi mâncat de mult urât.
Care om horeºte mult,
Zâc oaminii cã-i bolund.
Nu-i bolund.
Nu-i bolund, focu sã-l þâie,
Cu horile sã mângâie.
(Anuþa Chindriº, 63 ani, Ieud, 1990) Mâna morþii îi prea micã ºi nu astupã gura omului.
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Metehãu

Metehãu s-o pus în noaptea de Anu Nou. În noaptea de Anu Nou sã pun,
nu la Boboteazã. La bãrbaþi (feciori) s-o pus femeie – babã – ºi la fete
moº. D-apoi o pus la care-o avut mânie pã ie, ºtii, feciorii. D-apoi noa
Ioana noastã n-o fo bãtrânã, da o fo mai tânãrã ca mine ºî io pus
metehãu da i l-o pus în vâlce, cu pticioarele-n vâlce; nu l-o pus la
beserecã, p-acolo, fã acoale în vâlce.
Noa, cum o fo? Ie o fo mai umblatã-n sat ca mine. Ie tãt sã duce ºi zâne
ºi zâne ºi sã duce ºî-m spune: “amu cu cela m-am sfãdit”.
O zâs mama bãtrânã cãtã ie:

- Tu, þ-or pune Metehãu, tu!
- Cã puie-m, da ce grijã am io? Puie-m!

Noa, ºî pã la Boboteazã numa ne trezâm cã zin femei ºî ne spun – o fost
zuã albã – cã Ioana lu Crâsnicu are Metehãu da Luchianã n-are, o zâs
femeia ceie care o zinit ºi ne-o spus. Anuþa lu Piºta, Dumnezãu o ierte, 
o zinit.
-Hãi Ioanã ai un Metehãu!
-O, ce bine, zâce, cã m-oi mãrita, o zâs Ioanã.

Metehãu (care nu poate fi luat)

Metehãi s-o pus numa la fete. Dacã la T(rântor) ºti di ... cã nu i-o pus la
nime fã la T.,la noi, cã tare mult o ciufulit pã tãte fetele. Tare mult le-o
bãjucurit, º-o grãit în bajocurã º-o strâgat la joc în bajocurã de iele. Noa
... apoiu ºi pã iel l-o bãjucurit. Da culmea, cã femeia lui o zãcut nouã ai.
ªi Metehãu, Baba, i l-o pus înt-on plop – babã fãcutã hâdã, de cârpe, o
avut tare frumoasã. I l-o pus înt-on plop nalt pã uliþã, pã Clejie, c-o
ºãzut în susani T. aieºtia. ªî nu l-o putut lua, c-o tãiet crengile plopului.
Cum o pus Babã, o tãiet tãte crengile coborând în jos, care-o pus
Metehãu. ªî cum s-a sui ? Plopu o fost nalt ºî nu l-o putut tãie cã nu l-o
lãsat omu sã-i taie plopu. Cã n-o fost a lui, alu T. ª-o stat Baba acolo vo
douãzãci de ai. O stat acolo-n plop. Da. N-o lãsat omu sã-l taie.
Iel s-o-nsurat în anul acela. Tare frumoasã femeie o avut ! Sora lu
Gheorghe-a lu D., i-o fost femeie, Ioanã, ºi s-o-mbolnãvit dup-ace la
câþiva ai cã...l-o fãcut pã Petrea, pã Gheorghe, p-aiesta ºî pã Mãrie. Tri
prunci o avut. Mãrie-i întâie; apoi îi Gheorghe º-apoi o fo Petrea. O
zãcut nouã ai. Îi sãmn rãu sã nu poþ lua Metehãu; foarte rãu. Dacã nu iei
Metehãu ºi rãmâne acolo, îi zace femeia omului, o bãrbatu femeii.

De la  Luchiana Fãt, 76 ani, ian.1977, Deseºti

Batjocorirea metehãului

Nu-i slobod bãjucurit Metehãul, nu-i bine, cã-i om betegos acela. La
aceie care bãjocureºte metehãul i-a si betegos bãrbatu. Dacã i-o rupt
“sãrsamele” ºi i le-o aruncat, a si cu hibã, cine ºti. Aºe sã vede de la ai
de zâle, dinainte, cu ... di pã secol, c-aºe s-o-ntîmplat; care-o bãjucurit
Metehãul, i-o fost omu prostãlãu, bolnav, nenorocit. Nu-i voie sã-l
bãjucureºti. Sã-l cinsteºti, sã ai grijã de iel, atunci îi om ipen; dacã nu,
nu. Aieste care-i bãjucuresc, nu ºtiu. Darã cã, nu ºtiu cã nu-i bine.
Acela-i orânda. Zâce cã “cela de obdiele, îl aduce pã cel de ptiele”.

De la Luchiana Fãt, 76 an,i ian.1997, Deseºti

Colecþia CORINA
ISABELLA CSISZAR

4221

Cântece despre naturã

Codrule frate cu mine
Nu mã spune cãtre nime,
C-am ºezut o varã-n tine.
Cu mândruþa lângã mine.
Lasã, spunã-mã frunza
Cã ie nu mi-o þânut umbra,
ªi nu mi-o ºtiut dragostea 

mea.
De la Vasile Drãguº, 70 ani, 

Onceºti, 2002

4222

Mãi codrule,  nu mã vinde
Cã-s tânãr ºi te-oi aprinde
Mãi codrule nu mã da,
Cã-s tânãr ºi te-oi prãda,
Nu mã da codrule-afarã,
Cã-s tânãr ºi þi-oi da parã.
De la Maria Pop, 62 ani, 

Onceºti, 2002

4223

Creºti pãdure ºi te-ndeasã,
Numa loc de casã-mi lasã,
Loc de casã ºi-o cãrare
Sã mã duc la mândra-n vale
Loc de casã mi-ai lãsat
De cãrare ai uitat.
De la Ileana Drãguº, 62 ani,Onceºti, 

2002;

4224

În mijlocul codrului,
La umbruþa bradului
Zine doru mieu ºi-a lui
Pã ºuieru vântului;
Când vântuþu ºi-a sufla
Dragu cã s-ar aduna;
Când pãsãri ori cânta.
Dorurile s-ar afla.
De la Ileana Drãguº, 62 ani,

Onceºti, 2002;
Dacã întinzi mâna þî sã dã pomanã.
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Peþîtoru (neluat)

La una am pus Peþîtor într-on cireº aºe ca gãleata ceie de gros, ca gura
de la gãleatã, la capãtu cãsî; la ie acasã. I l-am pus ºi bolunzi, am tãiet
cireºu pã didisupt sã nu poatã sui la iel; sã nu sã poatã sui-n noaptea
ceie. ª-apoi o observat cã-i tãiet cireºu. Acolo o stat o sãptãmânã, pânã
apoi o tãiet cireºu ºi l-o luat de-acolo. N-o pus þâduli. Aceie o ºtiut cã-i a
ii la care l-o pus acasã. La care-o fost mai bãtrânã, la aceie i-am pus; sã
vinã vremea de mãritat.

De la  Gheorghe Moº, 70 ani, din Buzeºti, ian. 1998 Deseºti

Metehãul (batjocurit)

ª-apoi I. o fo tare supãratã cã i-o pus Metehãu, c-o fo tare tânãrã. ª-aºe i
l-o pus de nu l-o putut lua vo ºesã, ºepte luni pân-o dat grâiele-n copt ºi
l-o pus de ciuhã-n grâu. Nu l-o cinstit, da ºi betegos o fo G. primu
bãrbat. Da... numa cu leacuri o trãit ºi pân spital. O trãit laolaltã
douãzãci de ai. ª-apoi o murit iel ºî iestalalt de la înmormântare o rãmas
acolo, nici n-o zinit acasã. L-o scos din casã, c-o fost veri primari. Cum
sã nu-l scoatã ? Nu-i slobod a bãjucuri Metehãu ! Ai bãjucurit Metehãul,
nu trãieºti cu bãrbatu bine, nu ai nici o serince, n-ai nici o ... nimnic. Ai
un prostãlãu, ai un ... ferea Dumnezãu ! Cum l-ai pã iel —- l-ai
bãjucurit, aºe ieºti tu cu viaþa, cu bãrbatu. Da. ªî nici la una nu i-o mãrs
bine. Nu, la nime, care-o bãjucurit Metehãu.

De la  Luchiana Fãt, 76 ani, dec. 1997, Deseºti

Metehãul

La o fatã de la noi i-o pus doi Metehãi. Pã unu l-o cinstit, o fãcut nuntã,
o pus nãnaºi, l-o jucat, l-o ominit. Pã unu l-o lãsat acolo unde-o fo 
pus – spânzurat de drodurile de telefon – lângã linia feratã, la besericã.
ª-amu-i acolo acãþatã o dãrabã din iel. No, aieste nu-s semne bune. A
ave doi bãrbaþi. A ave doi bãrbaþi: pã unu l-a bãjucuri ºi cu unu a trãi
bine. Doi bãrbaþi a ave. Ii trãi. La care-i pun Metehãu, sã mãritã în anu
acela. Nu existã sã nu sã mãrite. Da ni cã nu s-o mãritat. Nici asta nu-i
bine. ªî cam un Metehãu sã pune înt-o viaþã de ...fatã; cã sã mãritã.
Demult i-o pus pã zua de Anu Nou. N-o ieºît din casã nime. Aceie-o fo
noaptea bãrbaþîlor. Iei o umblat, iei o fãcut bravuri, i-ai o fãcut Metehãi,
iei o fãcut tãt feliu... Amu-s oarecâþ ai, una di la noi º-o bãtut Metehãul
din pticioare ºî l-o þîpat în vale. Ba l-o aprins mai întâie. ªî s-o mãritat ºî
bãrbatu-i un trancalãu, un prostalãu. Cã nu-i voie a-l bãjucuri.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, ian. 1997, Deseºti

La cine s-o pus?

La care-o pus, de unde sã ºtiu io ? Fã ºtiu cã la care-o fo fete prãpãdite;
la acele-o pus. La una mai de-ominie. Asta o fo o metodã sã le ciufuluia
ºî sã le-arete la lume cã-s prãpãdite. 
ª-atunci când o fo sã sã-nsoare un fecior mai de samã, familia i-o zîs:
“nu te duce cã aceie-i aºe ºî pã dincolo.” Cum sã nu zâcã ? Oricare
pãrinte zâce. O trebuit sã sie din familie de ominie. ªî dac-o fost

4225

Codrule judecãtor,
De mi-i judeca prea rãu
M-oi topi ca inu-n tãu,
M-oi topi ca inu-n vale.
Judeca-mi-i ºi-oi muri.
Om ca mine nu-i gãsî.
Judeca-mi-i º-oi zãcea
Om ca mine nu-i avea.
De la Maria Grigor, 62 ani,Onceºti, 2002;

Cântece de dragoste ºi dor

4226

ªtii mândrã când ne iubeam,
Dintr-un mãr ne sãturam,
De amu mãnânc ºi zece
Nici de sete nu-mi mai trece.
De la Maria Rednic, 59 ani, Onceºti, 

2002;

4227

Dã-mã mamã cui mi-i da,
Dupã cel cu cetera,
El a zice i-oi juca,
Batâr câte ne-or mânca
ªi ne-a trece viaþa.
De la Maria Godja, 65 ani, Onceºti, 

2002;

4228

Mândrior, mândrele tale, 
Ciudã li-i, ciudã le pare,
Da mai ciudã le-a pãre, 
Când pã mine m-or vede,
Cu sumniþa cu pui verzi
Mãturând în douã cãºi.
De la Maria Godja, 65 ani, Onceºti, 2002; Cu o mânã dã ºi cu douã ia.
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betegoasã fata, iarã. ªî care-o fo tebecist. Aceia ce-o fost cu hibã 
sã-nsurau pã sate ºî iele la feli. S-o ºtiut demult cã tebeceul mere pã
familie, pã neam, pã ziþã (viþã) ºî pã sãmânþã ºî nu sã vindecã. P-acele
vremuri nu s-o vindecat. Dac-o fo din familie de tebeciºti, pãrinþii o
zâs:”acolo nu meri.” ª-o ascultat pruncii de pãrinþi.

De la  Luchiana Fãt, 76 ani, an. 1997, Deseºti

Peþitorii
(luatul porþilor, îngrãdirea uliþelor, a drumului)

Luam uºiþãle de la drum, vraniþa – iera vraniþã de lemn, ºtii. Ducem
poarta acolo-n centru satului, în Buzãºti; îi acoale uliþã ºi gard, la ºcoalã.
Apoi îi închidem drumu. Iera niºti jizi acoale; ave ca ºi un bufet, masã
di ceie lungã, tãt. Cu jidoanca ieram înþãleºi sã nu sã strâce laiþa. Ducem
laiþa acolo, punem Mitihãi, punem iegi (sticle) cu apã, rogu-te ca ºi cu
bãuturã , ºi noa, îi cinstem. Ierau puºi acoale. Ierau Peþîtori. Am închis
drumul peþîtorilor. ªi alþii o fãcut la bisericã; la biserica ce de lemn. Pã
când o mãrs popa o aflat acolo Mitihãi puºi pângã masã ºi sticle cu apã,
noa. N-o pus þâduli cu numele fetelor la ii. Nu ºtieu scrie. Nu s-o pus.
Ce rost o avut ? Care-o fost puºi de distrare acolo în sat, aceia o fost
puºi de distrare. Am învârtit paie pângã lemne; am învârtit paie; sucituri
de cle de paie lungi s-o învârtit pângã ... º-o fãcut aºe mînurile º-o pus
clop ºi haine de-aieste vechi, noa. A fetelor l-am dus la iele acasã, nu
acolo puºi la...Aceie din centru satului, sã vadã lumea când a vini cã am
lucrat oarece tãt noaptea; n-am durnit. peþâtori, aºe le-o zâs; nu Mitihãi.
În centru punem tri-patru. Fiecare ave iaga (sticla) lui cu apã acoale
înaintea lui. Îi punem sã ºadã pã laiþã; iera laiþã; o am adus de la
jâdoancã, de la ... ºi garduri.

De la  Gheorghe Moº, 70 ani, din Buzeºti, ian.1998, Deseºti

Porþâle

ª-aºe mai fãceu la Boboteazã: mai luau porþâle de pã la ºuri, vraniþãle
de pã la ... Le duceu în apã, le mutau de la unu la celãlalt, le schimbau
porþâle de la vecini, de blãstãmaþi ce-o fo. Drumu nu l-o legat. Numa
când vineu cu mnireasa sã lega drumu. Când vine cu mnireasa din alt
sat; cã le pãre rãu dupã mnireasã. Trebuie sã plãteascã bãuturã cine duce
mnireasa, nãnaºii. Nãnaºii mai tare. Nu sã plãte în bani; în bãuturã. La
Boboteazã numa duceu porþâle. Sã mai ºi certau din treaba asta. Sã
bãteu cu parii da nu s-o omorât. Cred cã nu s-o omorât. Nu s-o omorât.
Cel mai mare bãtãuº o fo Achimu lu Indrei. ªî Augustin.

De la Parasca Fãt, 69 ani, ian. 1998, Dãneºti

Zua cu lumninãrile 
(2 februarie – sãrbãtoare cu datã fixã)

Vremea - credinþe

Dacã-i gheaþã o sparge, dacã nu-i o face. Oaminii zâc cã dacã-s cãrãri le
sparge ºî dacã nu-s, le face. Aºe-i vorba :”zua cu lumninãrile sparge
cãrãrile”. Dacã ursu iesã din bârlog ºi îºi vede umbra, sã bagã înapoi ºî
dacã nu º-o vede . Zin cãldurile.

De la Luchiana Fãt, 75 ani, ian.1996 , Deseºti

4229

Mãi bãdiþã, bãdiºor,
Ce zii aºe târzior,
Ori de mine nu þî dor,
Ori ii uliþa tinoasã
Ori ai alta mai frumoasã.
De la Maria Godja, 62 ani, Onceºti,

2002;

4230

Mândruliþa ca un brad,
De averi nu te-am cercat.
Te-am cercat cã mi-ai fo
dragã,
Nu te dau p-o lume-ntreagã.
De la Ileana Drãguº, 62 ani, Onceºti,

2002;

4231

Floricicã de ovãz
Vai de acei ce se ibdesc,
ªi pãrinþii nu-i voiesc
Inima le arde-n foc,
La dragoste n-au nãroc.
Inima le arde-n parã
În dragoste n-au ticnealã
Cum n-am avut nici eu,
Nãroc la drãguþu mieu.
De la Maria Godja, 65 ani, Onceºti 2002;

4232

Mãi bãdiþã, bãdiºor,
De te-ai face un meriºor,
ªi te-aº pune-n sâniºor
Sã m-astâmpãr de-al tãu dor.
De la Anuþa Drãguº, 63 ani, Onceºti, 

2002;

Când dai de pomanã, nu întreba cui dai.
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Zâceu bãtrânii cã în Zua cu Lumnia dacã poate trece vulpea pãstã
gheaþã, atunci o sparge; de n-are gheaþã sã o spargã, o pune.

De la Gheorghe Moº, 70 ani, din Buzeºti, martie 1998

Practici

Nu sã lucrã nimnic nici în clacã. Sã face slujbã la bisericã, vecernie
dupã masã.

De la Gheroghe Moº, 70 ani, din Buzeºti, martie, 1998

Îi sãrbãtoare care sã þâne. Nu sã lucrã nimnic. Îi slujbã la bisericã º-am
dus luminã (lumânare); siecare din casã, câþi am mãrs la bisericã, am
dus lumninã º-am aprins-o, º-am pus-o acolo-n tavã cu ptisoc, aºe o fo
la noi. Am aprins lumnini di ce-o fo Zua cu Lumnina. Pântru morþi care-
s mai aproptieþi: mamã, tatã, sorã, frate. Am nãmnit-o pântru morþi.

De la Luchiana Fãt, 76 ani, martie, 1998, Deseºti

Tãt aºe s-o fãcut ºi la noi, numa la noi nu duc de-acasã lumninã; ieste
acoale cum intri-n bisericã, acoale un curator îþ dã lumnina, o aprinzi º-o
pui acoale pã tava ceie. Tãtã lumea o aprins lumninã di ce-i Zua cu
Lumnina. Am aprins-o pântru morþi.  

De la Gheorghe Moº, 70 ani, din Buzeºti, martie. 1988

40 de sfinþi
9 MARTIE – sãrbãtoare cu datã fixã
(zi cu prilej )

Practici

Focurile ºi fac la 40 de sfinþi, seara.
ªi fac 40 de plãcinte (dacã-i post se fac de post) cu buruieni, lobodã. ªi
dau la sãraci ºi la copii, nu la neamuri.

De la Gheorghe Podinã, 61 ani, Bãiþa de Sub Codru , 22 iunie, 1995

Credinþe

Zâce cã-i bine sã þasã femeile, sã bontãnea, cã iesã iarba. Alticele nu-i
slobod a lucra. Îi zî cu prilej. 
Zâce cã on om o mãrs în Zua de 40 de Sfinþi dupã fân. Vecinu lui o zâs:
Ce faci, nu ºtii cã astãz îs 40 de Sfinþi ?
D-apoi nu-i bai, c-or zini ºî iei cu mine.
S-o dus, o încãrcat caru ºî ziind i s-o îmburdat ºî nicicum nu l-o putut
scula. Omu s-o pus jos º-o zâs:
Dacã sînteþi voi 40 de Sfinþi astãzi, haideþi ºî-m ajutaþi sã rãdic caru.
ªî numa on ptic o-mpins ºî s-o dus caru în ceie lãture º-o pticat într-o
prãpastie. Noa, o zâs omu:
– Dracu v-o chemat pã tãþi !
ª-acolo o rãmas pânã-n primãvarã, fânu.

De la Luchiana Fãt, 75 ani, ian.1996, Deseºti

4233

În pãdurea cea cãruntã,
Este-un tãu cu apã multã,
Hai mândrã sã ne scãldãm
Cã pã noi este-un blãstãm,
Ori de mamã, ori de tatã,
Ca sã nu sim laolaltã.
De la Ileana Drãguº, 62 ani, Onceºti, 

2002;

Cântece de înstrãinare ºi
cãtãnie

4234

Eu mã duc mândrã mã duc,
În cãtane nu la plug,
Eu mã duc mândrã-n cãtane,
Tu rãmâi ºi spalã haine.
ªi le spalã-n soponele,
ªi le uscã-n dor ºi jele,
Sã ºtii  mândrã cã-s a mele,
ªi le trimete pã stele.
Ie-mã bade ºi pã mine
Sã fac armatã cu tine.
Eu mândrucã te-aº lua,
Da armata-i tare grea.
De la Ileana Pop, 72 ani, Onceºti, 2002;

4235

Eu mã duc Mãri, mã duc,
În bãtaie nu la plug
Tu sã ai grijã de prunc,
Nime sã nu-i zâcã rui,
Ca la pruncu nimãnui.
Nime sã nu-i zicã taci,
Ca la pruncii de sãraci.
Cã de-a si sã sie bine,

Cine n-are nimnic de zîs, sã tacã.

memoria ethnologica nr. 16 - 17 iulie - decembrie  2005 (An V) 1666



Legendã

La 40 de Sfinþi nu s-o lucrat. Nici cu sãcurea sã umbli, sã tai în 40 de
Sfinþi. Zâce cã atunci dau sfinþii cu ciocanu ca sã creascã iarba, sfinþii
din ceri, º-atuncea omu nu mai trebuie sã munceascã. 
Dac-o lucrat multã lume o pãþât, le-o arãtat Dumnezãu; alþii n-o pîþât. O
pãþât. Dumnezãu le-o arãtat cã iel o pus ace zî; dacã sfinþii zâce cã dau
cu ciocanu sã iasã iarba din pãmânt, verdeaþa pentru trebuinþa omului,
pentru dobitoacele, atunci nicuþa pã om l-o pedepsât. Altu o rãmas, da
puþâni o rãmas; mai pã mulþi i-o pedepsît.

De la Ioana Cora, 75 ani, ian.,1996, Bîrsana

Vremea

Cum îi vremea în zua de 40 de Sfinþi, aºe mãrg 40 de zâle.
De la Gheorghe Moº, 68 ani din Buzeºti, ian.1996

Dacã îngheaþã noaptea de 40 de Sfinþi or si 40 de geruri.
De la Luchiana Fãt, 75 ani, ian.1996, Deseºti

Colecþia POMPEI HOSSU LONGIN

Descântec de amorþealã

Cui îi amorþeºte piciorul, îl prinde cu mâna, se învârteºte într-un picior
de douã ori, ºi zice:

Când a gãtat de recitat descântecul, cu toatã siguranþa cã îi trece
amorþeala.

De la Sabo Maria, 35 ani, Tãmãºeºti, 1926

Descântec de apã

Cine vrea sã bea apã din pãrãu, vale, sau vreo baltã, face mai întâi, de
trei ori, cruce peste apã ºi tot de atâtea ori zice:

Dupã acest descântec, apa, dacã a fost spurcatã, se sfinþeºte ºi poþi bea
din ea, fãrã nici o teamã.

De la Orha Lucreþia, 26 ani, Tãmãºeºti

Descântec de joc

În judeþul Sãlaj, dacã o fatã voieºte sã fie jucatã de flãcãi, rosteºte
urmãtorul descântec: când intrã fata în ºurã unde se þine jocul, se opreºte
puþin în poarta ºurii, fãrã sã fie observatã – aºa mai mult în gând – suflã
uºor, de 9 ori peste cei din ºurã, apoi zice în gând:

M-oi întoarce iar la tine,
ªi de-a si sã sie rãu,
Mângâie-te Dumnezeu.
De la Ileana Pop, 72 ani, Onceºti, 2002;

4236

Tisã, Tisã, apã iute,
Ce zii tulbure din munte?
Ce zii aºe tulburatã,
ªi cu sânge-amestecatã
Eu nu-s tulbure de ploi,
Ce de sânge din rãzboi,
Apa me îi tulburatã,
De feciorii din armatã;
De feciori ãi de voinici,
Ce-au cãzut în luptã aici.
De la Ileana Pop, 72 ani, Onceºti 2002;

Cântece de jale ºi noroc

4237

Supãrat ca mine nu-i,
Numa puiul cucului
Când îl lasã mama lui.
Mititel ºi fãrã pene,
ªi-ar zbura da nu-i cu vreme.

De la Ileana Drãguº, 62 ani, Onceºti, 
2002;

4238

Supãrarea bat-o Doamne,
Tãt în pat cu mine doarme.
Ieu mã-ntorc cãtã pãrete,
Ie mã-treabã nu mi-i sete?
Supãrare, supãrare,
Pune-te-oi de-a moi în vale
ªi-oi trece ca pã cãrare
ªi-oi pune o piatrã pã tine,
Sã nu mai superi pã nime.
Cum m-ai supãrat pã mine.
De la Maria Rednic, 59 ani, Onceºti, 

2002;

4239

Mândrã floare-i norocu,
Nu sã face-n tãt locu,
El sã face lângã vale
Cine-l aflã bine-i pare.
El sã face lângã rât,
ªi-l aflã omu urât,
Darã eu nu l-am gãsât.
De la Ileana Iura, 78 ani Onceºti, 2002;

Hai, sã grãim nimnicã.
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Sai popã de pe cal
Cã mi-a amorþit un ciolan,

ªi ciolanul nu-i al meu,
Cã-i al popii din Bârzãu.

Cruce peste apã
Dumnezeu m-adapã,
Cine a spurcat,
Fie de-a lui pãcat,

ªi de-a mamã-sa
ªi de-a tatã-so
ªi de-a moºu-so,
De-a strãmoºu-so.


