
Mireasa noastă
E tânără şi frumoasă,
Cine n-a juca mireasa
Ducă-l dracu’, ardă-i casa.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

Voi la noi ne daţi colacu’
Şi pă voi vă ducă dracu’.

COLECŢIA VIORICA
NAGHIU

14.

Cântece de leagăn

Nani, nani, copiliţă,
Draga, mamei, garofiţă,
Că mama te-a legăna
Şi pă faţă te-a spăla
Cu apă de la izvoare,
Ca să fii ruptă din soare.
Nani, nani, copiliţă
Să creşti ca o garofiţă
Să fii nalbă trestioară,
Albă ca o lăcrămioară
Blândă ca o turturea
Şi frumoasă ca o stea.

De la Maria Nemeş, 53
ani, Asuaju de Jos, 1989
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Colecţia IOANA BABOŞAN

Obiceiurile primăverii, verii şi toamnei în Libotin

Capu primăverii
Tăierea capului lui Sfântu Ioan. Atuncia s-o dus zăpada, şî s-o aflat
capul lui Sfântu Ioan, l-o aflat pî-n zăpadă, acęie îi tăierea capului
lui Sfântu Ioan.

(De la Anastasie Boga , Libotin, 2009)

1 martie să numea demult Dochia da, Baba Dochia, d’api Dochia. În
acęie zî s-o dus, o avut o noră şî o mânat-o după pomniţă, şî dacă o
mânat-o după pomniţă fata, fata o plâns şî s-o dus că n-o fost pomniţă,
c-o fost zăpadă şî s-o dus acolo, şî s-o întâlnit cu Sfântu Petru şî o zâs
că să ţâie poala să-i puie, ea biata s-o temut, ş-o ţânut poala şî i s-o
făcut pomniţă, în poală, şî pă când o zâs că o ven’it acasă, no, o zâs
stăi, că de und’e o adus asta pomniţă îi vară, şî s-ombrăcat cu
cojocile, şî s-o dus la munte, ş-api s-o pornit, ş-o fost cald, ş-o lăsat
pă cojoace una acolo, una acolo pă când o ajuns în munte s-o făcut
o privelişte ră şî o îngheţat-o şî acolo o fost baba Dochia cu oiţăle,
acie o fost Dochia.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

La patruzeci de sfinţi făcem liptii, turte, plăcinte, pancove. Api aşă o
zâs că acolo aşă să făcea micenici împletiţi în altă parte, da, aicia să
făcę păntru sfinţii acęia c-o zâs c-o fost băgaţi înt-on lac, ş-acolo era
îngheţat ş-o zâs că unu n-o putut răbda ş-o ieşât ş-o întrat altu ş-o
trimis cununi ş-api la mucenicii acęia aşă îi făcut ca la patruzăci de
sfinţi.
Dădeam la cine vin’e, şi la care să h’ie în casă, mai vin’e, atunci
îmbla şî săraci mai mulţi ş-api le dădei acęle în pomană, apoi lipt’ie,
pancovă, turtă, cę făcei acęle să dăd’e.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Alexa cel cald, omul lui Dumn’ezău cel drag, s-o dus, und’e s-o dus?
La mamă-sa ca să să ducă şî să nu vie până cę-a vini cu braţ d’e
lemne. Ş-api o vin’it cu cętera, cu vioara, ş-o zâs. Acela o fost Alexa



Culcă-te puiuţ de cioară
Că mă-ta-i dusă la moară
Culcă-te şi te abuă
Până mâni di cătă zâuă.
Tată-tău o mărs la boi,
Noi ne-om culca amândoi.
Şi te culcă puişor,
Că ti-i scula mărişor.

De la Catiţa Leşu, 64 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Abua, abua, bua
Fă bine şi ti-i culca
Cu măicuţuca ta.
Că măicuţa ţ-a da
Lăptuc şi tu îi mânca.
Abua, abua, bua.

De la Catiţa Leşu, 64 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Nani, nani, puiu mamii,
Să creşti mare, mărişor
Şi să-mi fii de ajutor.
Nani, nani, puişor.

De la Catiţa Leşu, 64 ani,
Asuaju de Jos, 1989

15.

Cântece de nuntă

Noroc bun, să deie
Dumnezău
Este cuvânt şi grai frumos
De la Domnu’ Hristos
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cel cald.
Eu am lucrat de Alexa şî mi-am opărit un miel, ş-am zâs că nu mai
lucru, nici nu lucru când îi Alexia. Mă dau şî spăl vo două haine şî
mi-o ieşât ţădea din horn că n-o ieşât de când îi lumea şî mi-o
pt’icat peste apă şî iada o fost lângă m’ine şî p-on ochi şî tătă lumea
o zâs Domne, că atâta mi-o fost d’e milă, taci, zâcę că amu a si şî
cu un ochi, ş-api am fost cęva ş-am zâs că altu nu mai lucru îi Alexia
şi e lucru, zâcă lumea cę-a zâce mno aşă o fost Alexia cel cald.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

De Blagoveştenie, am apucat d’in părinţi am apucat, să făcea foc
şî mie mi-o spus o fęmeie mărgând la mănăstire, o zâs dragu mătuşî,
o zâs, cât îi trăi în zâua de Bunavestire, te scoală de dimineaţă şî cu
tămâie sara, şî cu tămâie, aşă o vestit arhanghelul naşterea, scoală-
te dimineaţă şî aprinde o furcuţă şî nu zâce către nime nimic ş-
afumă-te, afumă-te şi zî: d’e muşte, d’e gândaci, d’e tăt’e cęlile
să-ntigă ochii fumu’ Buneivestiri şî da pă min’e o muscă nu m-o
muşcat când męream acolo la lucru api poc poc, tu ce faci?..o
fęmeie bătrână şî am făcut aşă şî io pă min’e muştile d’e-ntâmplare
şî furişorii d’e l-am strâns, d’e oricumva l-am strâns cu mâna da nu
m-o muşcat aş-o fost, aş-o fost Bunavestire şi făcęm foc şî aprindem
apoi focu’ Buneivestiri.
Numa Jocul a Lăsatu’ secului, joc să făcę nu făcę, fac în alte părţi
da’ la noi numai joc să făcę.
Apoi tineretu satului juca, nu îmbla bătrânii. Aicia numai cam aşă
o fost nu tare mult s-o băgat bătrânii ăştia, hai, pă la Crăciun când
era aşă, să mai băga la însurat cât’e-n joc când mere aşă, da nu.
Api îşi băga muzicanţii şî pă când ieşă d’e la biserică męreu ş-apoi
pă sara îi aduce care-i băga pă muzicanţi ş-api să ducęa şî petrecea
până la miezu’ nopţî, juca mno, aşă, că era aşă.
Când męrei, când întră prescurile, atuncia să ducę un vas la
biserică, prescură ş-on vas api cu fasole cu ce, cu grâu, cu cę, şi
acęla stă până să gată tăt’e cât’e poţi, tăt’e şî lumnina aprinsă când
să facę prohodu’ morţâlor da’ aşă acolo, nu fără v-am spus, ai mai
dus, da la noi nu să ducę, atâta să duc acęle la prescuri, când întră
prescurile, îi înaint’e cu o săptămână d’e Lăsatu săcului.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

La Miezul Păresii atunci t’e sculai şî dădei la un prunc care nu şt’ie
vorovi un bliduţ d’e fărină ş-on ou, ş-apoi lucrai putęi lucra, dacă
nu avęi, prunci, p-aici făcęi un pic d’e fărină ş-o pun’ei pă paru
gardului şî zâcei că-s prescurile celor frumuşele acolo pă şăpte pari



De la Maica Preacurată
De la toţi sfinţii şi îngerii
din cer:
Şi anume de la craii cei
noi, Mărie şi Ion
Vă poftesc şi pă
dumneavoastră
La nunta lor.
La un păhar de băutură,
La mai multă voaie bună!
La un ceas, două sau nouă,
Sau câte o rândui
Dumnezău
Şi cu-n struţ de busuioc,
Să aivă mirii noroc!

De la Vasile Ghiţ, 63 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Noi umblăm din casă-n
casă
Să chemăm cucoane
frumoase.
Ştim că şi în această casă
Este o fată frumoasă
Prietenă cu o noastră.
Şi vă poftesc pe toţi miroii
Dacă-ţi binevoi
Şi cu-n struţ de busuioc
Să deie Dumnezău noroc!

De la Ioan Sabău, 55 ani,

Ţucu-vă perini cu ruji
Nu-s făcute de mătuşi
Că le-o făcut mireasa
Mireasa şi mamă-sa
Ieşiţi afară femei
Şi vedeţi afară ce-i
Să ne vedeţi hainele
Că-s mândre ca florile
Ieşit-o femeile
Să ne vadă hainele.
Dar hainele-s cu ruji pline,
Nu-s făcute de vecine
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de gard ş-api vin’e păsările şî le mânca. Ş-api tăt’e cęlele s-aud’e.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Ieşitul la arat
P-în zăce aprilie p-în să făcę primăvara aşă ieşă la arat nu s-o avut
dată exact cum o fost, cum o decurs primăvara aşă-o fost. Api era boi
cę-o fost, punęam un vas cu tămâie şî le punęam înaint’ea lor şî le
stropt’eam cu aghiasmă şî acęla vasu-l lăsam să tracă cu vaci, cu car
şî să h’ie aşă să nu-l dărâme şî acęla să fie când să iasă la arat prima
dată, acęie o fost, afumatu’.
Când ajungea omul la holdă îşi făcęa cruce şî Domn’e ajută. Când
semăna, îşi lua jos pălăria d’in cap şî-ş’ făcęa o sfântă cruce.
Era obiceiul de a semăna cu cămaşă albă, mai cu samă la grâu, la
sămânatu’ grâului atuncia o fost să ai haina curată şî tătă acęie la
sămânatu’ grâului, aestę’lalte d’e primăvară la ovăz, n-o fost aşă,
mai d’emult cum o fost, mno, care o fost nişt’e o’amin’i mno, ş-aceia
o putut să facă nu zâc io, mno la sămânatu’grâului aşă o dus un sac
curat cu cămeşă, cu acęie la sămânatu’grâului aşă o fost.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Sfântu Gheorghe
Că Sfântu Gheorghe-i mai d’e treabă c-aducę frunză şî iarbă.
De Sfântu Gheorghe să culegea calci d-acęia, d’e-acolo, şî-i puneam
în grajd’i, în şură, în don’iţă când avem şî pă dimineaţa męrem şî
stropt’eam vacile şî aruncam pest’e ele cel frumos, da tăt’e să făcea
şî să punea la uşa grajdiului o nuieluţă d’e răchită ş-on rug, acęie să
făcęa la Sfântu Gheorghe.
Să udau fetele de Sfântul Gheorghe, vai, vai, vai vai, să udau d’e
Domn’e fęreşt’e, cu vid’irea cu apă, da cu vid’irea cu apă da cum,
aşă.
În ziua de Sânjorz, punęa cin’eva un fir d’e leuştean, aşă ceva, să
pun’ea da’nu tătă lumea pun’ea un fir d’e leuştean care şt’ieu acolo
mai mult’e, leuştean d’e-acęla pun’ea. La grajdi să pun’e cę v-am
spus o nuieluşă d’e răchită ş-on rug, o creangă d’e rug să pun’ea la
grajdi şî pă animale, cu calci culeşi d’e sara le stropei şî aruncai
pest’e ele tăt’e acęle, mno.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Floriile
La noi să aduc acęia d’e acolo d’e la biserică, aduc mâţucăle cęle şî
le împart la lume, acęie s-aducę la biserică, salciile acęle mno, cum
le zâcę la noi, acęle mâţucile acęle d’e salcie. D’api fieşcare aducę o



mânuţă acasă şî când vin’e să să usuce să le păstrezi, când vin’e
tunetu’, vreme grea aprinzi două tri bobucă d’e mâţuci d’e-acęle şî
zâcę că să-mprăşt’ie vremea. Şî pă la Rusalii să pun’e tei şî, teiu’
pă când să uscă că şî pân casă am mai pus cât’e-o crenguţă, că şî
la Rusalii să pun’e tei.
În ziua de Florii să pomenesc morţî la biserică. La Paşti să facę la
noi pomana, la Paşti, la Paşti să fac moşii d’e vară.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Paştile
La Paşti merem la cimitir şi să da de pomană. Când o vin’it săraci
le-o dat la săraci, amu’ când dai, o la când o vin’it că mai d’emult
o vin’it, nu era atâtea pâna cę scuturai dęsagii, zâcęai că nu mai am
altu’că amu’nu-i aşă, amu s-o schimbat domnă tătę, atuncia aşă o
fost, o fost, amu numai la oricin’e, atuncia o fost mai tăt satu’.
Vineri, pregăteau ouăle păntru vopsit atuncia oul care îl fierbi
vinęrea d’e Paşti nu să strâcă-n vęci, da, acęla fiert d’in vinerea
d’e Paşti nu să strică, atunci să pregătesc; cozonacu’ şî ouăle da’

ouăle care le fierbi în vinerea d’e Paşti şî le vopseşt’i acęle le poţi
ţânę că d’oră ş-amu da’nu şt’iu und’e am, cum o avut Alin d’e la o
fată un ou, ş-amu-i, aşă, stă.
Era bugăte, vopsăle de ouă, mai mult’e dęcât amu’da’d’in coji d’e
ceapă şî d’in luşti, d’in ghiocei făceam vopselele d’e să gălbenea,

Învierea; Foto: Colecţia Pamfil Bilţiu

Să iasă să bdiciuiască
Pă mireasă s-o vorbească.

De la Maria Bancoş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989

Ţucu-vă, ţucu-vă voi perini
pline,
De a hi mirele câne
Să ieie bota la voi
Să v-aducă înapoi
Să spargă cu bota
Tăte penele or zbura
Şi-or mere la maică-sa.

De la Maria Nemeş, 53 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Ieşi afară, soacră mare
Şi te-nvârte pângă curte
Că-ţi aducem perini multe.
Te-nvârte pângă hambar
Că-ţi aducem şi-un dricar.

De-aţi aşteptat cu drag
Nu ne ţineţi mult în prag.
De ne-aţi aşteptat cu dulce
Nu ne ţineţi mult în curte.

De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Mire, mândru ţi-o fo’
clopu’,
Nu ştiu cum ţi-a fi norocul
Mire, mândră ţ-a fost pana
Nu ştiu cum ţi-a fi tineala.
Tineala aşa ţi-a hi
Cum îi mintea miresei.

De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989
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şî d’in coji d’e ceapă.
Îi bine ca prima oară în ziua de Paşti să-ţi intre în casă bărbat. Aşă
să cęre, şî la oric’e praznic să cęre să-ţi intre bărbat, când vai,
mânâncę-o sărăcia c-o veni’t o spurcăciune. Ie n-o şt’iut că d’i cę.
Aşa-m apucat d’e la-ncęput, d’e când ne-am d’eşt’eptat, să-ţi vie
bărbat să-l leşi să meargă cât d’e cu spor. Haida! Să nu vie alta, să
nu apuce a ven’i fet’e, să nu apuce a ven’i, n’optea să ducę vec’in la
vec’in, barbat, să nu intre femei în casă.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Sâmbra oilor
Să duc aşă d’e sara şî dorm acolo omen’i şî, îşi aleg d’imineaţa oile,
şî le aleg, şî să duc aşă în răscole şt’i cu ele tăt’e laolată. Ş-api pă
când vin înapoi au ţarcuri fieşcare acolo, apoi doi laolaltă, tri care
dup’ă cum au d’e oi multe, ş-apoi acolo şi le mulg, apoi să măsoră.
Apei care are mai mult acęla-i primaşu pă stână, pă cupe cum zâc,
mai d’emult era cărău amu-i pă cupe.
În ziua măsurişului la stână, pentru ca oile să nu-şi piardă laptele şi
să nu să îmbolnăvească, vin’e preotul şî făcę slujba oilor. Făcę o
rugăciun’e atâta d’e frumoasă, vin’e preotu’ d’e la stână la stână, la

Măsuriş la stână; Foto: Felician Săteanu

Mire, mire, fătu meu
Nu toi mireasa rău!
Că-i tânără ne-nvăţată
Şi de rele nemâncată.

De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Noi merem după nănaşi
Că ne-a omeni cu caş
Că de brânză nu să-ndură
Că ne-om dighili la gură.

De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989

16.

Cererea miresei

Onorată adunare,
De la mic până la mare
V-aş ruga pe fiecare,
Să ne daţi puţină ascultare.
Să tacă masa,
Să plângă mireasa.
Să tacă poporul,
Să grăiască chemătorul!
Frunzuliţă nintă creaţă
Azi duminică dimineaţă,
Mândru soare o răsărit
Şi mai mândru s-o ivit.
Iar al nostru crăişor,
Plin de dragoste şi dor,
Dimineaţă s-o sculat
Faţa albă o spălat
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Părul negru o pieptănat
Şi pe la noi o alergat.
Pe la noi pe la câţiva
chemători
Să umblăm din casă-n casă
Să găsâm a lui mireasă.
Credem ca şi
dumneavoastă
Că în această casă
Şi la această masă,
Să găseşte a lui mireasă.
Ia-ţi mireasă ziua bună
De a ta măicuţă bună
De la lutul de sub prag
De la al tău tătucă drag
De la fraţi, de la surori,
De la gădina cu flori
De la strat de cărăgele
De la veri şi de la vere.
De la strat de busuioc
De la feciorii din joc.
De la pietrele din vale,
De la prietenele tale.
Şi-am avut o ruje plină
Răstădită în grădină
Când era gata să
înflorească
Şi să dea roadă trupească,
A venit un şarpe urât
Şi-o rupt floarea din
pământ
Şi-o rupt-o cu rădăcină
Şi-o dus-o în altă grădină.
Săruta-te-aş ruje plină
Înflorită-n altă grădină.
Nu-i mai blestemată floarea
Ca şi fata la plecare.
Vine-on tânăr şi o cere
Ea n-a zice că n-a mere
Mireasă pe casa ta
Cântă cucu şi mierla.
Cucu gros, mierla subţire
Numa’ dor şi despărţire
Despărţire cu necaz
Musai părinţii să-i laşi.
Măritatu nu-i noroc,
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care cum ajung’e ş-apei făcę slujba acęie, şî le strope cu ad’iasmă,
şî le stropt’e cu, pă păstori făcę. Pă ciobanii care erau îi pun’e în
genunt’i şî cit’e peste ii rugăciunea acęie d’e dezlegare a turmelor,
aşă să făcę.
Api oaminii înt’ind’e jos şi-şi pune mâncăruşa, şî horincuţa ş-apoi
unul d’e la altul aşă să sărbător’e. Cęla męre şî la ceialalţi, care
cum erau, care era mai apropt’ieţi, mai apropt’ieţi d’eolaltă şî erau
acolo, aşă să făcę până când era d’e vini’t oile iar d’e muls. Era tăţi
acolo o turmă o zâs.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Pomenirea eroilor
Să face pomenirea eroilor, mereu acolo la monum’entu acęla istoric.
S-adună tăţi câţi au morţ’ acolo căzuţi pă câmpu d’e luptă, şî fac
aduc colaci, aduc horincă, ş-apoi vin’e preotu şî face slujbă şî-i
dezleagă aşă cu atâtea dezlegări cu şăpt’e pă tăţ acolo. Să dau apoi
la tătă lumea, vin’e la sărutat şî să dă cât’e o pomană d’e acęie,
cât’e on pahar d’e horincă care vre să beie, şî aşă că, mai să făce
că, să făce şî d’e la şco’lă. Făce profesorii cu cop’tii d’e la şcolă şî
face un f’el d’e cântare aşă că: eroi am fost eroi sunt încă, ş-or h’i
în neamu’ românesc.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

Rusaliile
Să-mpodob’ea şî-n casă şî afară cu t’ei verd’e, t’ei, t’eiu acęla să
pun’e că atuncęa o zâs Domnu Iisus Hristos, o zâs că: und’e t’e-
om găs’? Ş-apoi o vrut să-l prindă. Ş-apoi o zâs că la casa und’e a
h’i făcută cu verd’e, înstruţată cu verd’e. Ş-apoi ca să nu-l poată
prind’e, tăt’e căsâle pă dimineaţa o fost înstruţat’e cu verd’e, şî,
aşă că no mai şt’iut d’e und’e să-l mai afle altu. Und’e-a h’i
casa-nstruţată şî pântru acę să pun’e t’ei la casă şî la şură.
În ziua de Rusalii ieşea tăt satul la ţarină, i’eşă cu ico’nile i’eşă,
scot ico’nile şî ies acolo api împarţ’ea în care, amu’ tăt îi hotarului
nu mai şt’ii, da no, acolo, amu o ieşât acolo la poştă că acolo o
făcut sfinţârea apei, şî o făcut ei o pomană acolo, la poştă, o fost o
răst’ignire ş-acolo i-o dus. Şî în altă dată, la altă răst’ignire c-amu
îi ţarină jur împrejur nu-i mai păşun’e d’ecât a oilor.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)



Numa un zdici mare de
foc.
El te arde şi te frige.
De necaz îţi vine a plânje.
Măritatul nu-i tihneală
Numa-on zdici mare de
pară.
Maică, rău m-ai blăstămat
De m-ai dat în altu’ sat
După un mare blăstămat.
Dimineaţa mere-n sat
Sara vine mort de bat
Nu te-ntreabă ce-ai
mâncat
Şi te-ntreabă ce-ai lucrat?
Iar tu nu-i zice nimică
Numa-i tremura de frică
Şi ţi-i pune o mână în şele
Şi ţi-a veni un dor şi o
jele.
Şi-i gândi în gând odată,
O, ce greu îi măritată:
Că bărbatu’ nu ţi-i frate
Că gândeşti că nu te-a bate
Nici soacră-ta nu ţi-i
mamă
Să bage pe tine samă.
Mireasă, cununa ta
Sta-ua-n cui şi-a rujina.
Cărările ţi-s oprite,
Numa tri ţi-s învoite:
În grădină după ceapă,
La fântână după apă,
Şi la mă-ta câteodată,
Când îi fi mai supărată.
Fetele tale de nună
Ţi-o împletit mândră
cunună.
Noi ţi-om pune pă cap
Şi te-om duce la jurat.
Şi nainte de preot
Îţi înjurenchea amândoi
S-a-ntoarce popa napoi
Ş-a da daruri peste voi.
De acolo îţi vini acasă
El mire şi tu mireasă.
Şi-ţi trăi cum v-a ajuta
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Schimbarea la faţă
În zua d’e Probajă era bin’e să t’e porţ’ onest şî cinstit să nu t’e
sfad’ească n’ime. Să nu t’e cert’e n’ime în zua d’e Probaje, aşă era
să t’e porţ’ c-atuncea era sărbătoarea încosâtatului porumbului,
care-i în cosâţă până atunci îi în cosâţă, care nu, nu, la Schimbarea
la faţă.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)

De Sf. Maria am mărs pă jos la Rohia, ş-acolo am mărs, d’api amu’
domnă dragă, nu şt’iu că şî amu o mărs Anuca la Rohiiţa api o băgat
un microbuz, şî s-o dus cu i’el până acolo. Atuncea merem aşă n’ici
nu şt’iei că t’e obosăşti. Vai d’e min’e că t’e-ai obosât că ai mărs la
mănăst’ire.

(De la Anastasie Boga, Libotin, 2009)


