
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.



Dupã ce a isprãvit de zis aceste vorbe, suflã iarãºi, de trei ori, peste toþi
ºi numai dupã aceea intrã în ºurã, între jucãtoare. Se crede cã dupã acest
descântec e cea mai vãzutã fatã ºi o joacã în ziua aceea cei mai aleºi
feciori.

De la Floare Benciu, Tãmãºeºti

Colecþia TITUS BILÞIU DÃNCUª

Mãtrãguna

Mãtrãguna o folosesc unii ca sã otrãzeascã cu ea oameni ori animale de
pângã casã. Alþii o folosesc la vrãjuri, sã facã dujmãnie între tineri care
sã vreau lua, ori între tineri cãsãtoriþi, sã facã vrajbã-n casã. Sunt care o
folosesc, mai ales fetele, la vrãji de dragoste, sã le ibdeascã feciorii.
La noi în Sãpânþa o fatã, la o nuntã, i-o trimãs “bisericuþã” la un fecior,
sã guºte dint’ ié  ºi sã mânce. Cum o mâncat fecioru din ié , io zinit un
rãu la inimã ºi tãt o vãrsat. În scurtã vreme o murit, rãu beteag, s-o
chinzuit de durere. Oamenii cred cã fata o pus mãtrãgunã în “bisericuþã”
(la nunþile din Sãpânþa aceasta este o felie de pâine de grâu înfiptã într-o
furculiþã ºi încãrcatã cu varzã umplutã, fripturã, cârnaþi, prãjiturã; un fel
de sandwich; o trimit fetele la feciori sau feciorii la fete în timpul mesei
de petrecere), dip ce fecioru’ o vrut sã se însoare cu alta. Când vreu a
folosi mãtrãguna la vrãjuri de dujmãnie ºi vrajbã, o scot cu un hârleþ din
pãmânt, de unde o gãsât-o ºi o duc în casã la ei, o’ la dujmanu’ lor, da
nu pun mâna pã mãtrãgunã nici când o sapã, nici când o poartã. O trag
dupã ei cu grebla pe jos.
Când o folosesc de dragoste, se înþeleg fete sau femei tinere mãritate
mai multe, sã n-audã bãrbaþii lor ºi nici feciorii din sat.
Mãrg în pãduri mari ºi ascunse, scot mãtrãguna din pãmânt cu tot cu

rãdãcinã, împletesc din ea cununi, sã dezbracã în pielea goalã ºi joacã în
pãdure sã nu le vadã nime, rostind descântece de dragoste, sã le
iubeascã feciorii ºi sã le ieie, ori bãrbaþii lor sã le iubeascã tare, sã aibã
cãsãtorie fericitã cu ei. ªi io am vãzut în Preluci trei neveste tinere de la
noi din Sãpânþa. Una era nevasta lui Vereta Petru. Dimineaþa, înainte de
rãsãritul soarelui, au sãpat ºi au scos din pãmânt mãtrãgunã ºi din
rãdãcini a împletit cununi, s-au dezbrãcat toate trei în pielea goalã, º-au
pus cununile pe cap, s-au prins de mânã º-au început sã joace. Una
zicea:
– I-am fãcut lui Vereta Petru douã cãmãºi, ca el pe alta sã n-o iubeascã, numa
pe mine, ºi mi-o dat cinci zloþi. ªi de-amu începând sã-mi deie zece, douãzeci,
trizeci de zloþi, ºi câþi a avé, ºi numa mie sã mi-i deie, la alta nu. ªi numa pe
mine sã mã iubeascã, pe alta nu.
Aºa o fãcut ºi a doua, i-o spus numele la bãrbatu-sãu, º-a treia la fel.

Auzitã de la Grigore Holdiº din Sãpânþa
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Cucule, când mi-ai cântat,
Nu ºtiu pã ce creanga-i stat,
Pã verde ori pã uscat.
Cã trãiesc tãt supãrat.
Care cuc mi-o cântat mie
Sã nu cânte pã vecie.
O stat pã creangã uscatã,
Tãtã viaþa-s supãratã.
De la Maria Grigor, 62 ani, Onceºti, 

2002;
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Cucule, di ce nu cânþ?
Ori n-ai frunzã sã mãnânci?
Frunzã am ºi pot mânca,
Da nu mi-i dragã lumnea.
De la Ileana Drãguº, 62 ani, 

Onceºti.2002;

4242

Atâta-n lume m-oi duce
Car cu cai nu m-or ajunge,
Da, când oi zinii-napoi,
M-or ajunge car cu boi.
Mãrg în lume nu mi-i bine,
Zin acasã n-am la cine.
Mãrg în lume n-am iosag
Zin acasã n-am om drag.
De la Maria Negrea, 78 ani, Onceºti;

4243

Pã Dumbravã la Onceºti,
Semãnat-am flori domneºti,
Flori domneºti ºî mãieran
Ca sã mai fetesc un an.
Pe când o fost la plezit,
Mama m-o ºi credinþât
Pã când o fost la ciuntat

ªi ca sã pãcãtuieºti,
Trebe sã gândeºti.
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Fugiþi ciute,
Buite,
Coºniþe sparte,
Peste gard aruncate,
De feciorii satului uitate,

Cã vine,
Un viºin înviºinit,
De la munte-arãduit,
În fruntea danþului gãtit,
Cu feciorii satului,
În fruntea danþului.


