
Mâine cad şi se pălesc

Dar în anul viitor

Şi mai mândre iar înflor’

Numai tinereţea mea

Nu-nflorea până-i lumea.

86A

All the flowers on the earth
Cry because of my bad
birth
‘Cause my luck was
cursed, you see.
Today they cry and pity me
Tomorrow they’ll fall and
turn pale
But next year, though
they’re frail
They’ll bloom more
beautifully
But my youth, oh, I’m in
pain
Will never bloom again.
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ALEXA GAVRIL BÂLE

Leacuri pentru vite

După otavă, de-a si colboasă on pic tuşesc caii şi vacile. Vacile
după otavă baligă mai moale. ( Diordea Cătălincii, 58 ani Şişeşti )

Pă umflături pă picioare la marhă, la diţăi mai ale pă pulpă la
capre o la vaci când să umflă îi bun ceaiu de iederă cu vin.

Mai demult pune oamenii pă falcă, când îi dureu măsălile, ceai
de iederă cu din.
Sâmţă cum smulge durerea din falcă.

La pulpă la capre să pune şi ceai din frunză de nuc, să tragă rău-
tatea, punoaiele.

Pă sub vacile cu lapte nu-i bine să aşterni frunză de nuc, traje laptele.

Frunza de nuc nu-i bună în gunoi că acreşte pământul şi nu se face
nimică.

( Avram de pă Vale, 45 ani Şişeşti, 22.02.2002 )

Când tuşesc caii, sămânţă de cânepă ori oloi de sămânţă de cînepă.
( Chiuzbăian Ioan, 43 ani, Sişeşti, 22.02.2002 )

Când dă vaca sânje pă ţâţă, stăi că-i de slobozât sânjă.

De slăbdeşte vaca văzând cu ochii să umflă când mănâncă, să îm-
pidică mărgând, îi de slobozât sânjă.

Când să balegă vaca uscat, numa bulgări, poate-i răcită.

După zăr stătut ori după fărină pot face porcii diaree.

Când să bulgăresc tâţăle la vacă şi să mută bulgărele de la o ţâtă la
alta, când tuşeşte vaca, mai ales cându-i ţânută bine cu tărâţă, cu
mălai ori hâlbe îi de slobozât sânjă.

La diţăi când să aruncă de pământ, să îmblătesc de pereţi, să dai
sămătişă cu ou şi cu brânză. Fac aşa după lapte şi fărină, când le da
mai mult, să pune on fel de molojină cu rânză.



87

Ai de grijă, cucule

Că te-or prinde fetele

Şi ţi-or smulge penele.

Că tu le-ai cântat cu foc

Da’ nu le-ai adus noroc.

De la Măricuţa Bizău -65

ani

87A

Take good care, you
cuckoo,
Cause the girls might
catch you,
And they’ll all pluck out
your eyes
Cause you sang to them
with passion
But brought them no luck,
only lies.
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Ca să nu răcească marhăle iarna le dai apă desmorţâtă, le scoţi la
preumblare şi le pui oţăt în apa de băut.

Purcelele  care le leşi de sămânţă trebe să aibe patrusprăzăce ţâţă
că de fată mulţi purcei nu au unde suje.
De fată păstă patrusprăzăce purcei îi bine daţi pomană ca să ai noroc

la ceilalţi.

Miala şi berbecu de sămânţă să lasă de la oaie bună de lapte, mieluţăle
să aleg care-s frumoasă, au făţică frumuşele, îs urechioasă. 

(Aurelia Sabadîş 58 ani, 2.02.2002, Şişeşti )

Câinii care-s de oi, când cânţi din trâmbită stau în cur pă lângă tine şi
urlă.

( Mihai Sabadîş 30 ani, 2.02.2002, Şişeşti )

Mielu de Paşte îl coţi cu mâna pă spate, care-i mai gras, să hie cam de
patru săptămâni, să hie de lapte.

( Mihai Sabadîş 30 ani, 2.02.2002, Şişeşti )

Butani mari, lemn mare, în pădure după cal, nu-i lucru a pune.
( Cherecheş Mihai 25 ani, 2.02.2002, Şişeşti )

Vara când eram la oi în munte şi sciopătau, oile le cotam la unghii  şi
le curăţam bine, de nu găseam nimic le tăiem să curgă on pic de sânge.

( Nicolae Pocăitu 67 ani, 16.06.2003, Şişeşti )

Pă muşcătură de fiară, la cai, horincă, mintenaş să dezumflă. Şi la oi
când eşti la deal cu ele şi să lovesc pân căturişi, fac albeaţă îi bună
horinca suflată în ochi.
( Auzâtă la stâna lui Petru din Izvor, Răchiţăle - Plopiş, 22.04.2003 )

Când să umflă capu’ la găini şi le cură zoaie pă gură şi pă cioc să dă
cu unsoare de porc.
După ce fată scroafa să nu mănânce cam on ceas.

Când prinzi porcu’ îl ţâi de coadă-n sus, îl tragi tare, nu mai are putere-
n picioare îi iei puterea din picioare. 

(  Adrian din Valea L.  2.10.2004 )

La porci vara să dă subţire de mâncare, să mânânce tăt.

Nu să dă mult să rămâie în teică, vara fiind cald, să acreşte mâncarea,



88

Măicuţă, măicuţa mea

Vai, de inimioara mea

Vai, şi de zilele mele

Una-i bună, zece-s rele

Petrecând pe cele zece

Din cea bună n-am ce face.

De la Maria Mariş, 59 ani

88A

Oh, my mommy, my sweet
mom
My poor heart’s so very
sad
And so are all of my days
One is good and ten are
bad
When I spend all the bad
days
The good one is almost
gone. 
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să strâcă hâlbele şi să betejesc porcii de le manâncă.

Când vara dai buruiene la porci, mai ales busuioc sălbatec de le dai
le trebe apă să aive.

Brânza de capră, făcută din lapte de capră, nu să întinde, îi mai sacă.

Cându-s capre în stână brânza-i mai sacă, nu să întinde.
( Muture Ioan cioban la Izvoare, vara lui 2003 )

Este o iarbă grasă care creşte prin terturi pe aici  îi zice oiţă, iarbă
luoşteană, ori mălaiu cucului, iarba-i verde grasă, porcii şi vacile o
mănâncă, caii nu.
Cu rădăcina ierbii iesteia să hierbe grăunţe şi să pun pe holdă, să

moară ceucile care mănâncă mălaiu.

Picioicile nu-s bune la purceii mici şi nici la viţei, nu să fac, nu să
pornesc după ele.  

La diţăii care-i creşti de boi nu le da apa multă să nu facă pântice
mare. Boii nu-s mândri cu pântice mare.

Pe văi sunt un fel de leurmene cu ţăpi, de le mănâcă vacile pot face
colică, atunci îi dai o jumătate de arămnită lunjită cu apă şi apoi o
bagi în grajd că să lemneşte.

Când mănâncă vaca corătoarea, după ce fată, nu-i bine. Nu mai
mănâncă. Îi torni pă gură sâlvoiţ muiet cu apă, ţâbără, cu horincă şi
mintenaş să porneşte.
Vaca mânâncă corătoarea, după ce fată şi-i legată lung la iezle de

să poate întoarce înapoi.
După ce fată vaca viţelu’ trebe şters bine, bine, îi cureţi unghiile

de zdronţu’ gălbui şi-i bagi on pic de sare în gură. Zdronţu‘ de pe
copite îl iei că să scoală mai iute în picioare, iară în gură îi bagi sarea
ca să poarte fălcile, îi vine săte şi mânâncă mai repede, be lapte mai
bine.

( Achim Deac şi Ileana Borcutean, Dăneşti septembrie 2004 )

La diţăi trebe a le da mâncare bună, a le da de mâncare, numa aşă
cresc, de nu rămân zălăzâţi.

( Achim Deac şi Ileana Borcutean, Dăneşti septembrie 2004 )

La cal în grajd de lemn îi place acolo să răsuflă el bine.



89

Peste vârfu Măgurii

Creşte iarba dragostii

Du-te mândro şi o ia

Şi uită dragostea mea

Du-te, mândro, şi o ciuntă

Şi de-a mea dragoste uită.

From Maria Mariş, 59 ani

89A

All over the Măgura top
There grows the grass of
love
Go, sweetheart, and find it
there
Cause you’ll forget my
love, I swear.
Go, sweetheart, and cut it
out
Cause you’ll kill my love,
no doubt .
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Boii trebe să aibă unghiile negre acele-s rezistente la piatră, diţăii cu
unghiile albe nu-i ţâi de boi că-s slabi la unghii şi pă piatră şchiopătază
mintenaş.

Vaca trebe să ai mare grijă după ce fată să nu-şi mânânce corătoarea.
De-i legată pe lung să întoarce înapoi şi o poate mânca.

Dacă o mânâcă îi stă la rânză şi să poate  beteji, să nu mănânce nimica
şi să slăbdească.

De nu afli corătoarea şi te gândeşti că o mâncat-o vaca îi torni pă
gură jumătate de litără de oloi cu  6 pachete de saliţân.

Alţii îi toarnă o jumătate de horincă, de al doilea cu broză, 1-2
linguri.  

Când îi frig şi aduci vacile de la păşune şi le bagi în grajd, le coţi pe
spate să vezi dacă-i caldă, dacă nu-i caldă o freci cu fân până să
încălzeşte, faci un smog de fân.

În ultima parte a gestaţiei vezi la vacă cum se mişcă viţelu în ie. Sunt
viţei blăstămaţi care mişcă tare şi se întorc în vacă şi vaca cându-i de
fătat nu mai poate făta.

Ca să nu se întoarcă viţelu’ în vacă când îi aproape de fătat scoţi
vaca şi o preumblii. 

( Adrian Bud, 65 ani, Negreia , 20 noiembrie 2004 )

Junincile care au coarnele groase nu-s bune de lapte. Sunt diţăle care
au coarnele groase şi scurte şi drepte şi capu’ ca la taur. Acele să nici
nu le duci la taur că nu dau lapte.

( Costascu Ruje, 65 ani, Surdeşti, 23 noiembrie 2004 )

Când nu mănâncă marhăle să le dai ceai de mentă şi de cimbrişor.
Cimbrişoru miroase a fân şi-i vine la vacă a mânca 

( Măria Ţineghe, 58 ani, Surdeşti, 23 noiembrie 2004 )

De-i dor pe purceii mici picioarele dinapoi, îi pui în apă caldă cu sare.
Le trece mintenaş.

Oţăt de poame şi horincă slabă la porci, în hâlbe, iarna ca să nu se
betejească.

( Gheorghe Zimărescu, 46 ani, 3 septembrie 2001 )



90

Avut-am bine în viaţă

Când eram la mama-n

braţă

Că de când am crescut

mare

Numai dor şi supărare

Dar de când mare-am

crescut

Numai amar am avut

90A

I had only good, no harms
When I was in my mother’s
arms
But since I grew up I’ve
had
Woe and bitterness, instead
It has all turned out so bad
Since I got big, it’s all so
sad.
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Când vaca mânâncă rău, ca şi cu gura altuia, apucă numai câte un
pai, atunci ai de slobozât sânje. Să linisteşte cum îi slobozi sânje.

Când la vacă is tăt răci urechile, loveşte cu picioarele dinapoi, să
aruncă de pământ, îi tăt plină batăr îi flămândă, baligă puţin, moale
şi des, numai câte on pic, baligă verzuie, atunci îi slobozi sânje şi
asta o linişteşte.

Când nu ţi se depare pă vacă, când nu-i la rând îi slobozi sânje.

Porcu îi tare jingaş, amu suflă, mintenaş îi mort. Trebe să ai mare
grijă, să ai cuţâtu pe aproape, să-l tai dacă îi de perit, să nu
păgubdeşti tomna de tăt.

Oaia cînd scapă tăt la deal fuje. 

Când stau muştele pe cal îi de perit, mintenaş întoarce copitele. Pă
orişice fel de animal când stau muştele îi pă moarte.

Când peşă vacile sânje, li-i roşu pişetu, dai on litru de oţăt, de oţăt
de poame cu 3 ouă bătute.

La cai când tuşesc le dai rădiche de toamnă răzălită şi cu hrean
răzălit.

( Ciocaş din Berinţa, 82 de ani, 4.01.2006 )

La vaci când cufuresc le dai untură cu cărbune de teieri (tei). Aşa
zâceu bătrânii.

( Rat , aprox. 60 ani, Dăneşti, 4.01.2006)

De vrei să prinzi şoareci în capcană pui sâmburi de nucă. La sâmburi
de nucă trag şoarecii. În căliscă să mai pui brînză, sor prăjit de tăt,
la sâmburi trag mai tare.

( Ceder Ioan , 60 de ani, Şişeşti, 2.01.2006 )

Şi brânza de capră-i bună de ştii s-o strângi. Nu trebuie omorât
laptele cu teagul şi nu se strânge caşul cu hierbinţeală trebe să ai
răbdare până-i laptele călduţ nu hierbinte. Il leşi on pic să
se-ngăduiască.

De pui caş mult, caşu’ scârţăieşte între dinţi şi când îl tai n-are găuri,
îi ca guma. Din caşul care n-are găurele nici brânza nu iesă bună.



La arat, foto: Felician Săteanu

Vaci pe câmp, foto: Felician Săteanu
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Hai, bade, să ne iubim

C-amândoi ne potrivim

Şi la ochi, şi la sprincene

Ca doi porumbei la pene.

Bade, dorul tău şi-al meu

Adun-l-ar Dumnezeu

Şi l-ar face-un singur dor

Tu să trăieşti, eu să mor.

Tu să trăieşti mult şi bine

Până te-i urî de lume.

91A

Let’s be together, oh, my
lover
Cause we’re made for one
another
Our eyes and eyebrows
are alike
Like two doves with their
feathers.
My lover, your woe and
mine, 
May the Lord put them
together
And make them a single
woe
So that you live and I go.
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