
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

4240

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;

4241

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.



Mãtrãguna, Doamna bunã

Fetele îndrãgostite care voiau sã se mãrite, de Paºti ºi de Ispas se duc în
munte dupã mãtrãgunã. Ca sã nu se supere mãtrãguna pe ele cã o zmulg,
îi duc ºi ei zin ºi pascã “slujitã”, adicã sfinþitã, de la Paºti.
Cum gãsesc mãtrãguna, o netezesc, o  drãgostesc, o sãrutã, o udã cu zin
slujit, api îi “dau de mâncat” pascã slujitã, mãrunþesc pascã peste
mãtrãgunã. Apoi ºi ele mâncã pascã ºi beau zin slujit. Apoi se dezbracã
în pielea goalã ºi joacã împrejurul mãtrãgunei, cântând:

Apoi scot mãtrãguna cu rãdãcinã cu tot, o duc acasã, o rãsãdesc în
grãdiniþa lor de flori ºi îi dau mare îngrijire, o sapã, o udã, o plivesc în
fiecare zi. În toatã duminica o descântã aºa:

Dacã feciorii din sat aud despre o fatã cã º-o pus în grãdinã mãtrãgunã
ºi o tot descântã duminecile, apoi râd  de fata ceea ºi-i fac strigãturã la
gioc, chiuiesc despre ea aºa:

Mai au ºi alte chiuituri feciorii despre fetele cu mãtrãgunã-n grãdinuþã:

Aºa folosesc fetele mãtrãguna la dragoste ºi la mãritat. Iarã dacã cineva
are scârbã ºi mânie pe altu’ din sat, vrea sã-i bage în familie zâzanie ºi
dujmãnie, atunci cu mãtrãguna se ajutã ºi la asta:
Mãrg dupã mãtrãgunã douã babe din sat. Pe tot drumul se ceartã ºi se
bat, se trag de pãr, se blastãmã, se scuipã, pânã dau de mãtrãgunã.
Atunci amândouã sar la ea, o bat cu nuiele, cu pãlmile, o împroaºcã cu
picioarele, o scuipã, o înjurã, o blastãmã, s-o ducã toþi dracii. Apoi încep
sã-i sfârtice frunzele, sã-i rupã crengile fãrã milã. Frunzele ºi crengile
rupte le aruncã pe jos, le calcã în picioare.
Apoi scot din pãmânt mãtrãguna blãstãmatã cu rãdãcini cu tot. O leagã
de capãtul cel mai subþire al unei nuiele lungi. Una din babe apucã de
capãtul cel gros nuiaua ºi aºa, trage mãtrãguna pe jos pe tot drumul pânã
acasã. Cealaltã babã, pe tot drumul, dã în mãtrãgunã cu altã nuia. O
blastãmã, o scuipã, o înjurã.
De-aceea fac aºa cu mãtrãguna, ca ºi mãtrãguna sã facã la fel cu
dujmanele lor. Îi þâpã la dujman în fântânã mãtrãguna asta. Cum bea apã
dujmanu de pe ea, apoi tãþi din casa lui s-or sfãdi, s-or bate, s-or trage
de pãr, or da unu înt-altu cu pari, cu pumnii.
ªcolarii care învaþã, dacã nu pot învãþa bine, cautã ºi ei mãtrãgunã, o
duc acasã, o pun în cãrþi, sã le ajute la învãþãturã. Unii oameni aduc ºi-ºi
pun în grãdinã mãtrãgunã ca sã le aducã avere ºi bani. Alþii care au
nãcazuri ºi judecatã, la tribunal, þân mãtrãguna sã le aducã noroc.

Mama m-o ºi mãritat
Florile le-am blãstãmat:
Creºteþi flori cât gardurile:
Nu voi ciunta vârfurile,
Nici voi pune la urete,
Nici oi si în joc cu fete.
De la Maria Godja, 65, ani, Onceºti, 

2002;

4244

Mamã nu mã da pã sate,
Sã zin cu desagii-n spate,
Cu desagii-nbãieraþ
ªî cu otii-nlãcrimaþ.
Dã-mã mamã-n satu mieu,
Ca sã vezi cât mi-i de rãu,
Dã-mã mamã lângã tine,
Ca sã vezi cât mi-i de de bine.
De la Ileana Drãguº, 62 ani, Onceºti, 

2002;

Colecþia PAMFIL BILÞIU

4245

Cine m-aude horind, 
Gânde cã n-am nici on gând
Da io am gânduri bugãte, 
Lumea nu le ºti pã tãte. 
De io am gânduri destule,
La lume nu le poci spune. 
De la Ileana Rednic, 76  ani, Berbeºti, 

1991

4246

ªepte-am bãut, ºepte-oi be’, 
Si mai bat nu mi-i vide’, 
Mai tare, decât aºe’. 
Amorþâtã-mi-i gura’, 
Nu poci hori cu dânsa’. 
Amorþâtu-i glasu’ meu, 
Nu poci hori, cum vreau eu. 
Batã-te bietuþa glas, 
Da, tu de mine-ai rãmas.
De la Anuþa Pop, 56 ani, Sãpânþa, 1995 

4247

ªi-apoi morþî voºti grumaz,’
Io horesc, voi mã-ngâna’, 
Dui, dui, dui ºi dui, mãi! 
Io gândesc cã horesc bine 
ªi voi mã-ngânaþ’, pã mine.
Aºei’-i horea bãtrâneascã, 
Sã te uiþ’, di pã fereastã, 

Nu sã mirã sabia când sângele curã pã ie.
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Mãtrãgunã,
Doamnã bunã,

Mãritã-mã peste-o lunã,
Peste-o lunã, peste douã,
Eu sã fiu nevastã nouã!

Mãtrãgunã,
Doamnã bunã,

Mãritã-mã peste-o lunã;
Peste-o lunã, peste douã,
Eu sã siu nevastã nouã.

Mãtrãgunã de sub gard,
Te-am plezit ºi te-am udat  
ªi-ncã nu m-ai mãritat 

Mãtrãgunã de sub zid,
Te-am udat ºi te-am plezit, 
Cu zin roºu te-am stropit
ªi-ncã nu m-ai logodit!

Mãtrãgunã sub pãrete,
Bine joacã douã fete!
Da nu joacã ca ºi una

Care-o sãpat mãtrãguna!
Da’ cu nume sã þ-o spui?
Mariºca Diacului!



*
Iarã pãcuraru Ciorbu din ªieu, ca sã aibã lapte mult la stânã ºi sã nu-l
întreacã nime, sã sie a lui botei cel mai lãptos, o dus ºi el mãtrãgunã ºi o
rãsãdit-o acolo unde-o stat cu stâna.
De-atunci o grijit-o, ºi de când ºi-o pus mãtrãguna, a lui botei o dat mai
mult lapte ºi aºa o ajuns el primu pãcurar ºi vãtaf. Da asta o fost încã
înainte de rãzboiu din 1914, când încã o avut Satana putere pã pãmânt.
Pãcurar Ciorbu o murit în 1914 acolo în locu unde ºi-o rãsãdit
mãtrãguna. O murit otrãzit de neºte jâzi, de la care o bãut horincã. La
jâzi le-o fost ciudã de ce are el la stâna lui atâta lapte. 
Orice poþi cere de la mãtrãgunã, cã-þi dã: avere, bani, dragoste, mãritiº,
rãu la dujmani, de tãte.

Auzitã de la Petrovai Maria, Bârsana.

Cum poþi scãpa de muºcãtura de ºarpe

Dacã te muºcã un ºarpe veninos ºi vrei sã scapi cu viaþã, atunci trebuie
sã fugi din rãsputeri la cea mai apropiatã apã ºi sã te speli iute. Motivul
pentru care trebuie sã dai fuga la apã este cã ºarpele acela care te-a
muºcat se pune imediat la fugã spre apa cea mai apropiatã, ºi care din
ceai doi, omul cel muºcat sau ºarpele a sosit mai iute la apã, acela va
scãpa, iar care va sosi în urmã acela va muri.

Din “Cercetãri asupra magiei” de Titus Bilþiu Dãncuº, inedit

Descântec de muºcãturã de ºarpe

Versurile de mai sus se rostesc de trei ori una dupã alta, în timp ce cu
trei vârfuri de urzici, þinute de rupturi, se înmoaie într-un vas cu apã.
Urzicile se þin cu vârfu-n jos în apã. Apa din vas trebuie culeasã din trei
izvoare ºi luatã în aºa fel ca vasul cu care scoþi apa din izvor ori din
pârâiaº sã fie întors cu gura-n josul apei. Aºa sã se scoatã apa.

Auzitã de la Ileana N. Roºca din Bârsana, Valea Râuºor

Despre ºerpi

ªerpii au rege. Regele ºerpilor poartã coroanã de aur pe cap. ªerpii,
când îi urmãresc pe oameni, se înþepenesc la trup, se întind ca un beþiºag
drept ºi fug de-a beþigaºelea, adicã se rostogolesc din cap în coadã.
Dacã un ºarpe l-o muºcat pe om, atunci acela dintre ei moare primul,
care n-a ajuns el mai repede la o apã curgãtoare de spãlat. ªerpii ºtiu
asta, de aceea, cum l-au muºcat pe om, se ºi repezesc la apã, sã ajungã
la apã mai iute decât omu.
ªerpilor le place foarte mult laptele, de aceea îºi fac cuibul în locuri
unde uºor pot ajunge la lapte: în grajduri, în gospodãrii în care oamenii
pãstreazã laptele în vase puse de-a dreptul jos pe pãmânt.
ªerpii de multe ori sug ei singuri din ugeru din þîþãle vacii. Pe care vacã

Cum sã duc boii, pã brazdã. 
Boii mãrg ºi boi-ntorc 
ªi bãtrânu’ stã pã loc. 
De la  Vasile Ivanciuc, 83 ani, Corneºti, 

1991 

4248

Batã-vã morþii flori creaþã, 
Cum horem în tinereaþã.
D-amu, dacã-am bãtrânit, 
Florile s-o veºtezit, 
Nu-i nedejde de horit. 
De la Maria Bledea, 88 ani, Sat-ªugatag,

1973 

4249

Pânzãturã roºe-n cui, 
Cocoanã, ca mine nu-i, 
Nici aici, nici în Coºtiui.
Nici o fo’, nici n-a mai fi, 
Sã-i placã bine-a hori.
Gura me’, din ce-i fãcutã?
Dint-on mãr ºi dint-o turtã,
Care-i lotru o sãrutã, 
Care-i prost, la ie’ sã uitã. 
Pânzãturã, cu puiþ’, 
Mãi feciori, nu vã mãriþ’, 
C-am vrâstucã pitite’, 
ªi-oi me’ (re ) norã, 
Unde-oi vre’. 
De la Maria Pop, 6 ani, Breb, 1975 

4250

Mere mândru pân oraº, 
Horind ºi cu ceteraºi. 
Io-nainte i-am ieºit, 
-’’De ce, mândrule, horeºti, 
Ori pã mine mã urãºti?
De la  Mãrie Stan, 87 ani, Sãpânþa 1972 

4251

Mama mi-o fãcut ochii, 
Cum, bade, strãin-o si, 

Rar vrea paserea sã sie prinsã.
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Jordiþã pestriþã
Du-te-n vârvu muntelui
Sus în crucea bradului

Scoate pui
Puii-or zbura
Tu-n ºepte,-n opt îi crepa
ªi mai mult nu-i muºca!



a supt-o odatã un ºarpe, aceie vacã nu mai dã altu lapte la stãpânii ei:
ªarpele a vrãjit-o. Balaorul în fiecare an îi creºte câte-on cap, pânã la
doisprîzece ani.

De la Petrovai Maria, Bârsana

Ziua ºerpilor (zermilor)

1. În zâua de 25 martie îi zâua ºerpilor. Atunce ies ei din pãmânt. Atunci
îi bine sã arzi cârpe, ºi cu fumu cârpelor sã umbli în tãtã casa, pân
pimniþã, pân grajd, pân ºurã sau în oricare loc unde vedz cã s-o
încuibãrit zermii, cã pe toþi îi fugãreºti.
2. Zermii când îs mari, sã numesc balauri; balaurii îi mãnâncã pã
oameni. Ei, când vreau sã prindã pã on om, atunci sã-nþepenesc în tãt
trupu’ lor, sã fac ca on par drept ºi sã dau dupã om de-a beþigaºelea,
adecã sã rãdicã în vârvu cozîi, apoi în vârvu capului, apoi iar în coadã ºi
iar în cap....
3. Zermele când muºcã pã on om, atunci iute fuge la apã, ca sã trãiascã
el ºi sã moarã omul!....Da, dacã omul ajunge mai iute la apã, atunci
zermele va muri ºî omul va trãi!
4. Zermelui, tare jâb îi place laptele. De aceea ei îºi fac cuibul acolo
unde uºor pot ajunge la lapte, cum îi de pildã în grajd ori în acele case
unde femeile, babele þân laptele gios pã pãmânt ºî tãt hireºuc golesc
laptele din oale...
5. Zermele, de multe ori suge el sângur din þâþele vacii laptele. ªî pã
care vacã o supt odatã un zerme, aceea vacã nu mai dã mai mult lapte la
gazda lui, numa la zermele acela care l-o supt!... Dipce, cã l-o vrãjât pã
vacã...cã zermii ºtiu vrãji...
6. Balaurul, în tãt anu creºte cât un cap, pânã la 12 ani.

De la Pintea Ana, 76 ani, Rona de Jos

Cum sã vinde coconu’ beteag sã nu-l afle moartea

Pã la noi îºi vând mamele coconu beteag, sã nu-l afle moartea. ªi  io 
l-am vândut pã Vasalie, pruncu meu. L-o chemat Vasalie. S-o bolnãvit,
da greu dã tãt, ºi nu l-o putut ajuta nici sanitaru, nici doctoru din
Bârsana. Atunci o zinit o babã priceputã ºi mi-o spus sã vând pruncu la
o pretinã bunã de-a me. Mi-am luat coconu pã braþã ºi m-am luat ºi l-am
dus la nevasta lu Botiº de pe Feþe. Când o auzât ºi o ºtiut nevasta lui
Botiº cã de ce mãrg la ie, mi-o dzâs sã stau afarã supt fereastrã, cã p-
acolo sã vând coconii.
M-am oprit sub fereastrã, i-am bãtut la fereastrã ºi i-am strâgat cum 
mi-a zâs baba:– Mãi,  femeie, da’ nu cumperi on prunc mic?

– Da’ cât ceri pã iel? O dzâs nevasta lui Botiº.
– Þâ-l dau dipt doi lei!
– Dipt doi lei îi pé scump; þî-l ieu dipt on leu!
– Bine, darã, ia-l ºi dipt-on leu!
– Da’ cum îl cheamã pã prunc?
– Cã Vasalie-l cheamã!
– Nu-i mândru nume, da tãt þi l-oi cumpãra amu, dacã ne-am tocmit.

Botiºoaia mi-o dat un leu ºi io i-am dat pruncu înlontru pã fereastrã ºi
m-am dus acasã cu leul, fãrã prunc...Botiºoaia o întis fereastra, l-o pus

Sã mã mângâi cu dânºii. 
Mama mi-o fãcut gura’, 
Sã mã mângâi cu dânsa.
De la Maria Tomoioagã, 70 ani, Sãcel, 

1975 

4252

Cântã puiu’ cucului, 
Pã coarnele plugului 
ªi pupãza, pã tileagã,
Strângã cãtã boi sã margã. 
Boii mei când aud doina, 
Arã grãdina ºi moina. 
Când eram într-ale zâle,
Nu era fecior ca mine.
D-amu este batãr cine.
De la  Mihai Ivanciuc, 64 ani, 

Corneºti, 1973 

4253

Cântã, cântã, gurã mândrã, 
Cã la noapte-i si flãmândã. 
Cântã, cântã, gurã, dragã,
Cã la noapte-i si pribagã. 
Cântã, mândrã, ce-i cânta,
Numa’ nu cãsca gura’, 
Cã s-a înmira lumea’.
De la Gheorghe Coman, 52 ani, Sãcel, 

1975 

4254

Ardã-te focu de glas,
Din a cui gurã-ai rãmas?
De-ai rãmas din a mândrii,
Te-oi hori, cât oi trãi.
De la Gheorghe ªerba, 45 ani Fereºti, 

1972 

4255

Mult mã mustrã cucuþu’,
Ce n-am glas ca ºi dânsu’,

Nu umbla cu cioara vopsitã.
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pã prunc la zidera cu apã, o luat o ulce cu apã ºi l-o botezat pã prunc, 
i-o pus numele Grigore. O rãmas pruncu meu, amu Grigore, la Botiºoaie
patru luni de zile. 
Dac-o zinit moartea la noi în Cioncaº dupã prunc, nu l-o gãsât, sã-l
ducã-n lumea ceielaltã. Putut-o umbla din casã-n casã, cã alt Vasalie
Vancea n-o mai aflat. Unu care sãmâna cu iel o putut afla în Feþe, colo
departe, da’ acela-i Grigore, ºi iel pã Vasile umbla sã-l ducã.
– Apoi mie nu-mi trebe Grigore, o dzîs moartea, ºi s-o dus în treaba ei, fãrã prunc.

Aºé mi-am cãpãtat pruncu de la moarte. Amu-i în clasa a patra la ºcoalã în
Cioncaº. Vancea Grigore.

Auzitã de la  Maria Vancea , Bârsana – Cioncaº, No 940

*
Io m-am nãscut Mariºcã, da’, ca sã nu mã afle moartea, mi-o ºtimbat,
când am fo’ mnicã, numele, Anuþã. Cã mama me m-o vândut la altã
femeie, pânt-on ou.
Aºe o fost: M-am betejit rãu de cap. Mama me o mãrs la babã ºi ie i-o
dzâs sã-mi puie frundze sierte de nuc pã cap. Mi-o pus, da’ nu mi-o
trecut, cã ºi mai rãu m-am bolãnghit.
Altã babã i-o dzîs sã mã ciupãie tãtã-huc în zamã de frundzã de nuci.
Nici aºe nu mi-o ajutat la nimnicã. Alta o dzîs sã mã ungã mama me pã
tãt trupu’ cu balegã de vacã, doarã, doarã mi-a tre. Da tãt nu mi-o trecut.
Nu ºtiu care o sfãtuit-o sã mã-nvãleascã în burdihan de vacã. Când 
m-o-nvãlit, am tras de moarte, aºe rãu m-am bolnãghit. Când o vãdzut 
mama mé cã amu gata, zine moartea sã mã ducã, m-o vândut 
dipt-on ou. Mama ceie nouã mi-o ºtimbat numele, Anuþã, ºi 
moartea nu m-o aflat.

Auzitã de la Anuþa Godja , Bârsana, Cioncuº

Cum mulgi laptele din meliþã

Multe babe care se pricep la vrãjuri furã laptele de la vacile, oile,
caprele altora. Cum îl furã? Sã apucã, colo dupã mniezu nopþii, sã
învãleascã sare în cârpe mici ºi le leagã la gurã, sã nu se împrãºtie.
Cârpele cu sare, cât de multe, le ieu ºi mãrg cu ele pã uliþele satului,
unde ºtiu iele cã trece ciurda ºi zin vaci, ghiboliþe, oi, capre. Ridicã din
drum fiecare bolovan, bagã supt el o cârpã cu sare, da aºe, sã nu sã
cunoascã. Apoi sã grãbesc iute cãtã casã, pân-a nu cânta cocoºii.
Cum ajung acasã, pun în mijlocu cãsii meliþa. Din meliþã mulg laptele
de la tãte vacile, ghiboliþele, caprele care trec pã uliþa ceie unde-o pus
iele cârpele cu sare. 
Tãte mãrhãile care-o pãºit cu pticioru’ pã pietrele supt care o fo’ pusã
sarea, dint-acel ceas nu mai dau lapte la stãpânul lor, numa la vrãjitoarea
care le-o pus sare supt piatrã.
Dimineaþa când mãrg vacile de lapte la râu sã s-adape, sau când mãrg la
pãºune, vrãjitoarea încã sã pune la meliþa ei. Leagã de meliþã un capãt
de funie, la mijloc, apoi pune dedesubt o cãldare ºi începe la muls. ªi
tãt, tãt laptele de la vacile celea îl mulge. În timp ce mulge, dzice ºi ceva
vorbe de vrajã....

Cum poci ave’ glas de cuc,
Tãt cu dor sara mã culc,
Cum poci ave’ glas de om,
Tãt cu dor sãrile-adorm.
Am avut, da’ l-am pierdut,
Dacã l-am avut pre’ mult.
De la Ileana Lihet, 73ani, Strâmtura, 1981 
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Pagubã-i c-am bãtrânit,
C-am fost bunã de horit.
Doamne, nu mã-bãtrâni,
Vezi bine cã pot hori
ªi mândrii a-i celui.
De la Maria Peter, 68 ani, Sarasãu, 1991
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Hori-u-aº, o hore mândrã,
De-ar si mândru sã m-audã.
D-aºe’ mândru p-aci, nu-i,
Hori-u-aº ºi nu ºtiu cui.
N-oi hori urâtului,
Cã urâtu’, când mã vede,
Sã mãre’, de nu sã-ncrede.
Urâtu’, când m-o vãzut,
S-o mãrit nu s-o-ncrezut.
De la Anuþã Chindriº, 63 ani, Ieud, 1990 
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Sã poci cânta, ca ºi cucu,
Nu m-aº mai duce la lucru,
Ce-aº sta numai ºi-aº cânta
Si-aº mânca frunzã de fag
ªi-aº cânta  la omu’ drag.
ªi-aº mânca frunzã de tidru

ªi-aº cânta la omu mândru.
ªi-aº mânca frunzã de-alun
ªi-aº cânta la omu’ bun.
De la Irina Tomoioagã, 64 ani, Moisei, 

2000 
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Io horesc, pãdurea sunã,
Mândru patru boi adunã.
Io horesc, pãdurea sacã,
Mândru patru boi-adapã.
Nu-i adapã cã le treabã,
Cã-i adapã cã i-s dragã.
Nu-i adapã cã li-i sete,
Cã-i adapã cã mã vede.
-Mãi mândrior, pântr-o hore,
Nu-þ’ opri boii-n cãrare.
Hori, de-aieste, sînt bugãte,
Boii þ’-or muri de sãte.

Pãcãtosul îºi gãseºte în iad mulþi pretini.
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Bãrbatul adus acasã prin vãzduh

În timpul primului rãzboi mondial am fost nevastã tânãrã, cu coconi
mici. Mama mea era greu bolnavã în pat ºi bãrbatul, la rãzboi. Acolo a
ºi murit. Într-o sarã, când s-a-ntunecat, mânam sângurã marhãle la
adãpat, nu tare departe de casã, aºa, cum îi de-aicea pânã-n vale. Pânã
ce stau s-adãp marhãle, vãd odatã cã zine pe uliþã un car, ºi-l aud tare,
zurgãluind. Omul din car strîga la boi: Oha! Cea! Hãis! ªi zinea tare cu
caru’ încoa’. Eu m-am fãrtãluit mai la o parte, sã poatã tre cu carul. ªi
zine carul tãt zurgãluind, da’ nu pe uliþã, ci pã deasupra. Aºa, pe sus,
prin aer; vãd numai cã trece peste marhe, peste mine, da’ auzeam ca
cum ar zurgãlui pe pietrele uliþii. M-am închinat, mi-am fãcut cruce:
Doamne, ce Necuratu’-i vedenia asta? A trecut tot aºa pân aer cãtã Valea
Porcului, ºi omu’ din car tot îl auzeam strâgând: Hãis! Cea! La cei doi
boi. A doua zi le-am povestit în sat la alte femei ce-am vãzut. ªi ele 
mi-au spus cã au vãzut ºi ele aºe câte-nt-o sarã, un om trecând cu doi
boi pân aer, pe desupra uliþii; nici n-atinge pietrele, numa’ l-auzeai
zurgãluind, ºi omul strâgând la boi: Hãis! Cea! Tãt cãtã Valea Porcului.
Ele mi-o zâs aºa: cã aceia au fost bãrbaþi ori feciori de la rãzboi, din
armatã; cã i-o adus acasã la neveste ºi la drãguþele lor vrãjitoarea aceea
din Valea Porcului; cã era acolo o meºteriþã vestitã la d-aieste minuni. A
fost adus acasã aºa mai mulþi bãrbaþi. Acela pe care l-am vãzut io, l-o
fost adus acasã de pe unde era la muncã, pe ºantier, unde-a fost dus la
muncã de rãzboi.

Auzitã de la Anuþa Pintea , 76 ani, Rona de Jos, 1961

*
Gheorghe Tãrãsanului, cioban la oi, o fost în cãtane aici la Sighet. ªi din
cãtane, dimineaþa, cum s-o sculat, l-o luat duhu pã sus ºi l-o  dus pã
vârvu casii la drãguþa lui, la Odohia, aici în Sãpânþa. El o strâgat de sus:
“Adã scara!”. Dupã amiazã o sosît patrula dupã el. Io am auzât asta de
la pãcurarii satului, când eram cocon. Zâcea cã tãte catanele l-o vãzut
dimineaþa când îl ducea duhu pã sus, când o suflat tagvacu’. Sã îmbrãca,
ºi tãþi sã îmbrãcau ºi l-o dus duhu pã fereastrã, aºe lin, încet. Un fel de
farmec este. Ea, drãguþa, o boscorodit, o descântat ceva. Ea ºi l-o adus.

De la Grigore Holdiº  a lui Grigore, 76 ani, Sãpânþa, 1957

*
A lui Custiþan a lu’ Paul îi curator ºi el. L-o deochiat o cloºcã de babã.
ªi era gata sã moarã, sã crape. Cã sãracu’ tãt o fo’ ca mort. M-o strâgat
un frate de-a lui. L-am descântat ºi i-o trecut. Nu ºtiu, descântecu’ o
Dumnezo, nu io. ªi o vãrsat numa’ galben, ºi de-atunci tãt nu i-o mãrs
bine, înt-atâta l-o strâcat curva de babã.

*
O fo’ un om  aice aºé cã, feri Doamne, îl lua din colibã noaptea ºi-l
ducé. O avut drãguþã ºi ea s-o fãcut Fata Pãdurii, l-o dus, da’ lui i-o stat
gându’ la ea. L-o legat de furca colibii º-aºé l-o dus. Pã dimineaþã s-o
aflat la ea. Pã când ziné pãcurarii era galbãn, era mai mort.

Când li-s sãte, le dai fân,
Nu-i mai fi gazdã deplin.
Când li-i foame, le dai apã,
Nu-i mai fi gazdã de treabã.
De la Ileana Rednic, 84 ani, Berbeºti, 

1998 

Colecþia IOAN CORBESCU
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În pãdure sub doi fagi

În pãdure sub doi fagi
Se iubeau doi tineri dragi,
Ei de drag s-ar fi luat
Pãrinþii nu i-o lãsat.
Ei de mânã s-o luat
ªi-spre Dunãre o plecat.
La plopul cu fruntea-n dungã
Unde-i Dunãrea afundã.
S-o prins ºi s-o aruncat
În valuri s-o înecat.
Pãrinþii când-o auzit
La marinari o fugit
Na-vã marinari banii
Scoateþi-mi voi tinerii.
Marinarii oameni hoþi
Au luat banii ºi-au scos morþi.
S-o luat ºi i-o-ngropat
La o margine de sat.
Pe fecior sub rozmalin
ªi pe fatã sub mãlin.
Din mormânt de la fecior,
Rãsãrit-un ruguºor
Din mormânt de la fetiþã
Rãsãrit-o o rujiþã.
Ruguºorul tot s-o-ntins
Pe rujiþã o cuprins.
Oamenii pe drum treceau
Stau în drum ºi se mirau
Dragostea adevãratã
Nu o stricã lumea toatã.

Nu însamnã cã-i aur ce-i în sitã strecurat.
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