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PAMFIL BILȚIU
Colinde
18.
Pomuţ rămurat,
De poame-ncărcat.
Vântu’ o suflat,
Poamele-o picat.
Sfinţi le culejea
Şi le trimetea,
Pă uşă de rai,
La fată de crai.
Luna-n drum le-o stat,
Mândru i-o-ntrebat:
-Ce v-aţi căpătat?
-Poame am căpătat,
De la sfântu’ soare,
Cu mare rugare.
De la Vălean Rozalia, 72 ani,
Tămaia, jud. Maramureș, 1980.

Mulțămituri la colindă
19.
Puică neagră cântă-n prun,
Adă-ne, on fărtai de rum.
Poftim şi noi să trăiţi,
Întru mulţi ani fericiţ’
Şi-ntr-aceste sărbători,
Să fiţi toţi veselitori,
Zâle multe-ndelungate,
Viaţă, dor şi sânătate.
Şi de-acum până-n vecie,
Raiu’ de noi plin să fie.
De la Oniga Anuca, 40 ani,
Suciu de Jos, jud. Maramureș, 1974.

206

memoria ethnologica nr. 80 - 81 * iulie - decembrie * 2021 (An XXI)

20.
Nouă gazda ni-i datoare
C-o oiagă de horincă
Şi cu fata lui cea mândră.
De mi-i da, de nu mi-i da,
Altu n-om mai colinda,
Că nu suntem di p-aicea,
Că suntem din Câmpulung,
Unde-ngheaţă corbu-n ciung
Şi marhăle prinsă-n jug,
Laptele în doniţă,
Mămăliga-n poliţă,
De nu crez’, vino şi vez’.
De la Oniga Anuca, 40 ani,
Suciu de Jos, jud. Maramureș, 1974.

Urarea Colacului
21.

Să luară jupân gazdă,
Din zori, din cântători,
Ciocănind pă la chetori.
Mersă-n fundu’ grajdului,
Prinsă doisprăzăce boi,
La picioare potcoviţi,
Între coarne auriţi.
Mărsă-n Câmpu’ lui Rusalim,
Brazdă neagră răsturna,
Grâu roşu revărsa.
Câte păsări păste el trecea,
Tăt pă jupân gazdă alduia.
Să-i fie grâu roditor ca apa,
Stătător ca piatra,
Gras ca toamna,
Mândru ca primăvara.
Şi Dumnezău dădea,
Grâu’ să cocea
Şi veniră nouă fetiţe,
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Cu nouă seceriţe
Şi nouă babe bătrâne,
Cu nouă seceri în mâne.
Şi tăie şi pune
Din mănunchi în snop,
Din snop în claie,
Din claie-n stog
Şi chemă pă Dodoroaica,
Ca să-l îmblătească.
Şi-l îmblătea
Şi-l diregea
Şi-n saci îl punea
Şi cătă moară cu el mergea.
Când de moară se apropie,
Morişca pă apă-n jos mere.
Cum moraru-i meşter mare,
Cu barda una-i dădea
Şi morişca-n stătea.
Dac-o uitat de morăriţă,
Apucă o mână de tărâţă,
Face jup în pârpăriţă.
Pru, pru, pru şi na papa,
Că Ion a măcina
Şi colac bun că a fa’.
De la Gavriş Ioan, 80 ani,
Chelinţa, jud. Maramureș, 1972.
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