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1

- O, moarte, ce ţ-aş plăti

Viţă verde iadăra

La mine de n-ai veni!

Da-ţ-aş aor şi arjânt

Să nu mă bagi în pământ!

- O, omule, ce grăieşti

Cât ai vrea, tu să trăieşti?

Copacu-i cu rădăcină, 

Şi-a lui vreme încă vine:

Uscă-i-se crengile, 

Sacă-i rădăcinile;

D-apoi tu, că eşti de lut
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CORINA ISABELLA CSISZAR

Obiceiuri de primăvară, vară, toamnă 
în Suciu de Sus

Informator: Ileana Lazar, 63 de ani, Suciu de Sus

Sf. Haralambie

Femeia de Sf. Haralambie ducea făină la beserică şi ducea la grajd

să nu li să ia laptele la oi păstă vară, să nu fie betege, aşă să zice, că-

i fărină sfinţâtă. Făina ceie să dăde aşe tri zâle dup-olaltă.

Capu’ primăverii

Atuncia nu lucram. Nu să lucră în zâua de Capu’ primăverii (24 feb-

ruarie), nu torcem, nu cosam, nu făcem ptită, că să zice că să n-ai

ceva bai cu coptiii. Că o fo’ când o lucrat femeile înt-aceie zî şi-o

făcut foc în cuptor şi-o sărit gătej aprins pă coptil.

Nu să ţâne post în zâua ceie numa’ dacă ptică miercurea sau

vinerea, atâta că nu lucram nimnică.

Afară să lucră, da’ în casă nu-i voie că aşa ştiem din bătrîni, de la

mama sau din mai bătrâni.

Nici vinerea niciodată nu să toarce, nu să face şezătoare, că tăt aşe

să zice că poţi păţî cu coptiii. Le făcei sâmbătă dimineaţa câte le

avei.

Mărţişorul

Înainte nu pre să făcea nimnic, amu’ mai dau fetele mărţişor la fe-

ciori şi feciorii le dau la fete de opt martie.

Dochia

În zâua de Dochia nu să lucra. Că mere Dochia la munte, iera frig

când mere, iera cald când înturna. De iera cald şî mândru în zâua de

Dochia, apoi să zâcea că a si frig când s-a-ntoarce. Şi apoi mai

ningea şi iera frig. Şi iera adevărat.



Cum nu-i mere în pământ!

Acolo nu trebe nemnic,

Nic aor, nici arjânt;

Da-ş-ar domnii ce ş-ar da

Numa să poată scăpa,

Da-ş-ar aor cu chila

Şi arjânt cu feldera

Numa-n pământ n-ar intra.

Culeg. Romulus Făt,

Dăneşti

1A

- Death, I’d give you
everything
Oh, green vine and ivy of
mine
So that you may set me free
I would give you gold and
silver
So that you may not bury
me!
- What are you, oh, human,
saying
How long do you want to
keep living?
Even the tree with its roots
Reaches death, and you
have boots!
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În ziua de Dochia nu să lucra cu acu’, nu să torcea, numa’ mîncare

poţi fa’.

40 de Sfinţi (09 martie)

Înainte să făceu patruzeci de plăcinte şi duceu şi să da la coptii la

şcoală. Când eram mai mică, mă punea mama să fac câte pa-

truzeci de mătănii pântru fiecare sfânt câte o mătanie. Şi aşa să da,

patruzăci de sfinţi, patruzăci de pupti, pântru fiecare sfânt un pup.

Aieştia să dădeu la prunci. Atuncia sfinţii ceia te-ajută să-ţi margă

bine, să-ţi înveţe coptiii la şcoală, să fie sănătoşi.

Puptii ceia să făceu din fărină de grâu şi aşa micuţi, cum să fac şi

la Crăciun. Nişte pupuţi mici făcuţi în cuptiori şi da la coptii, sau

patruzăci de plăcinte şi da la uamini.

Sau când să făce claca demult, la o femeie la care i-o murit băr-

batu’, mereu oaminii s-o ajute cu carele şi femeia ceie făce pa-

truzeci de plăcinte şi le dădea la tăţi bărbaţî să mănânce, de

patruzăci de sfinţi.

Puptii aieştia nu să sfinţau, numa’ dacă-i duceau la biserică, da’

aieştia care să dau la coptii şi la oamini nu să sfinţau.

Blagoveştenia (25 martie)

Aceie-i mare sărbătoare, nu lucră nime’ nimnic. Să ducea la

mănăstire la Rohia mâncare de post. Care duce un ptic de mazăre,

un ptic de fărină de mălai, să duce ceapă, care ce are. Şi făcem

acolo mâncare. În ziua de Blagoveştenie să afumă de trei ori gra-

jdu’ şi vitele cu tămâie, că să nu-i muşte gândacii (şerpii). Tămâia

şi jarul îi apără. Şi să lega grajdu cu lanţuri să treacă animalele

păstă el pântru sănătate. Apoi să afumă în casă şi pă lângă casă şi

să afumă oaminii pântru sănătate.

Sf. Gheorghe (23 aprilie)

Erau fete şi feciori îmbrăcaţi ţărăneşte şi feciorii fugeu după fete

să le ude cu apă. Feciorii fugeu să prindă fetele şi unu’ dintre fe-

ciori arunca ziderea cu apă păstă ei. Mai udau şi fetele pă feciori

da’ nu aveu atâta putere să fugă după iei să-i prindă. Abdea aştep-



Its branches just dry out
some day
And its roots run dry, I say
And you expect, though
made of clay
Not to return back into
earth!
Back there one needs
nothing
Neither gold nor silver
rings
Lords may give whatever
they want
So that they may escape
death and be fond
They may give kilos of
gold
And bushels of silver
Not to die when they are
old.

Collected by Romulus

Făt, Dăneşti

2

Mare-i noaptea şi nu

dorm,

Ce se face bdietu somn!

Da’ l-oi pune somn pe

somn
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tam zâua ceie. Să putem uda.

Zâua când ieşam tăţi de la beserică, că atuncia umbla tătă lumea, şi

amu’ mai umblă, da’ atunci mereu tăţi. Şi ne întâlnem cu vreo două,

trei fete şi umblam cu ele pă drum şi veneau feciorii să ne ude,

aruncau apă pă noi. 

Apoi sara să făcea un joc de sară, un fel de vergel.

Clacă nu să făcea de Sânjorz că-i mare sărbătoare. Da’ să ajuta în

alte zâle, dacă era o femeie fără bărbat, apoi mereu s-o ajute să care

gunoiu’ sau să aducă lemne, să are. Femeia le dădea de mâncare, un

păhar de horincă sau o plăcintă. Claca nu să plătea că de aia-i clacă.

Să făcea şi clacă cu joc. Iarna când să ducea bălegaru’ sau când să

torcea cânepă. Era câte o femeie care avea mult de tors şi ne dădea

la vreo 40 – 50 de fete, la fiecare câte un caier de tors. Când gătam,

merem tăte într-o sară să ducem caierele şi făcea femeia ceie joc cu

ceteraşi. Şi jucam tătă noaptea, ne dădea un pahar de horincă şi

mâncare. Şi vineu şi feciorii. Tăt în fugă merei când îţi dădea de

lucru careva femeie, apoi ştiei că face joc când gătai cu lucru’.

Abdea aşteptam.

Mereu numa’ fetele şi femeile care o luat caier, şi mereu că iera

ruşâne să meri la joc dacă n-ai ajutat la lucru. Apoi ieşea petrecere

mare, acasă la femeia care ne-o dat caieru’. Că nu era mobilă,

numa’ o masă şi două paturi şi încăpem să jucăm. Şi ne strângem

tare mulţi. Că nu ne dădea mai mult de un caier de tors că iera

ruşâne să dai mai mult.

Floriile

De Florii să face prohod  la biserică, zâua după liturghie. Tătă

lumea duce pâine, colac, şi să dă în beserică. Şi să amintesc de către

preot tăţi care o fost scrişi  pă acatist la preot.

Tăt de Florii să duc flori, mai le zâcem mâţe, îs dusă dimineaţa la

beserică, le sfinţăşte preotul şi tăt omu’ îşi duce acasă şi dă la oi,

vite, capre. Mai ţâi şi în casă să fii ferit de boli, să ţâneu în casă la

icoane şi când era furtună, vreme rea, era bine să aprinzi o mâţă de

aceie, să te ferea de trăznete.



Şi-nt-o noapte tăt îl dorm

Da’ l-oi pune tăt p-olaltă

Şi tăt l-oi durmi odată.

Colecţia Pălăguţa Todoran,

Călineşti, 1992, 

2A

The night’s long and I can’t
sleep
What’s doing my sleep so
deep?
I will put sleep over sleep
And I’ll sleep it all in one
night!
But I’ll put it all together
And I’ll sleep it all in one
bite!

3

Eu, mortiţă, de-aş putea,

Te-aş prinde – te-aş încuia

Şi în foc te-aş arunca,

Nicicând să nu vezi lumea;

Pe tăciuni aprinşi te-aş

pune
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Să făcea o ptită mare în cuptor la Florii. O ducea la biserică şi o

sfinţea preotul şi din aceie să mânca prima dată şi să da la tătă

lumea din casă păntru sănătate şi să dădea şi la vite.

Zice că Iisus o fo’ întâmpinat cu mâţe de-acele în Ierusalim şi de

aia sfinţeşte şi preotul de-acele şi pune în două locuri, la bărbaţi şi

la femei, să-şi ieie tătă lumea şi să-şi ducă acasă.

Săptămâna Mare 

În Săptămâna Mare tătă lumea îşi curăţeşte casa, să sie tăte făcute.

În Vinerea Mare nu să lucră. Nu să face ptită, numa’ să vopsesc

ouăle. Nici bărbaţii nu să duc la câmp, nu să prind vitele la jug, nu

să cară gunoiu’. Nu să coace nimic. Pasca să coace sâmbătă  de

Paşti. 

Ouăle se vopsesc în Vinerea Mare cu coajă de ceapă  şi cu ciorap.

Mai punem flori, caprifoi, laba gâştei, coada şoricelului, că-s mai

faine pe ouă. Amu’  să fac în tăte culorile da’ mai demult să

făceau roşii şi aşè  lila. Făceu babele cu mină. Luau de la bold

creioane chimice şi scoteu inima din ele şi o puneu la siert. Şi ieşa

aşa o apă vânătă în care puneau ouăle să să vopsească.  Îi bine să

faci numa’ roşii că aşe o fost sângele lui Hristos vărsat pă pământ.

Tăt pământu’ o fo’ roşu.

Paştile

Să fac o sută de prescuri mari şi acele să coc luni şi marţi, mier-

curea le bagă în biserică şi până joi dimineaţa se face o liturghie

pântru ele şi le sfinţeşte preotul. Sâmbătă dimineaţa omu’ care

face pasca îşi cheama neamu’ şi sâmbăta de la ora trei mărg copti-

laşii şi aduc  o pască acasă.

Şi în prima, a doua, a treia zi de Paşti, să poate merge la biserică

după pască.

În noaptea de Înviere merem la cimitir şi aprindeam  lumânări.

Duceam şi câte un ou roşu şi-l puneam pă mormânt, asta ziceam

că-i de sufletu’ mortului. Tătă lumea mere pă la unu, două noaptea

înainte să merem la slujba de Înviere. Mere aşe vo două, tri femei



Să nu mai faci rău la

lume.

Şi-aş aprinde focu mare

Să te topeşti cât de tare :

Ca şi am, inimucă

După buna me, mămucă. 

Culeg. P.L – Izanu, MM

3A

Oh, death, if I only could
I’d catch you – I’d lock
you good
In fire I would throw you,
So that you never see the
world, too;
I’d put you in burning fire
So that nobody expire.
And I would make a great
fire
So that you may melt and
tire:
Burn as does my little
heart
Because of my good old
mum.
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cu lumnină să nu ne temem. Merem la mormânt la mama, tata

socru, aprindem lumânările că era bine să ardă în timpul slujbei de

Înviere.

Cojile de la ouă nu era bine să le arunci oriunde, să nu treacă oile

păstă ele, că seacă laptele la oi. Trebe strânse şi aruncate într-o apă

curgătoare.

În noaptea de Paşti era pasca sfinţită şi nu duce nimnic de acasă,

dacă primeşti două, tri linguri de pască. Apoi de-acolo poţi mânca

orice. Să duc la Înviere pă la trei noaptea şi să termină pă la şase

dimineaţa şi nu să mai face duminică slujbă, numa’ sara. 

În Vinerea Mare să citeu 12 Evanghelii şi să bătea toaca.  Nu să mai

trăgeau clopotele până în zâua de Paşti, chiar dacă murea cineva.

Prima dată să trăgeau în noaptea de Înviere. Apoi în zâua de Paşti

aveu voie tăţi coptiii să tragă clopotele. Apoi tătă zâua mereu şi

bontăneu coconii. Apoi nu putei durni de clopote că aşa să trăgeu în

zâua de Paşti pântru Iisus.

Înainte să margă la biserică să spălau cu apă în care puneu un ban.

Tătă lumea să spăla cu apă de-aceie şi tăţi aveu haine noi. 

Erau care posteau din Joia Mare până în duminica de Paşti.

La noi dacă s-o dat pasca de sâmbătă de la beserică, apoi tătă lumea

s-o gospodărit şi-o mărs răpide după pască, să-i poată duce şi la băr-

batu’ care era la câmp cu oile şi nu putea coborî la slujbă. Să aibă să

mănânce pască sfinţâtă, două, trei linguri şi apoi putea mânca o păs-

cuţă. Aiasta era o pituţă cu multă brânză de vacă şi multe ouă pă ie.

Aieste le duce un copil până la câmp la bărbat.  După ce mânca

aieste, putea mânca şi alte cele.

Sunt oamini care nu mănâncă carne în ziua de Paşti, numa’ a doua

zî. La noi nu să mănâncă porc la Paşti, numa’ miel, aşa o fo’ din

veci. Nici carne de cocoş nu să mănâncă de Paşti, că o cântat co-

coşu’ de trei ori şi s-o lepădat de Hristos.

În ziua de Paşti nu să prind fârtaţi că nu să pre petrece aşa, că-i

păcat că pot fi bolnavi tinerii.

Da’ a doua zi de Paşti să pot prinde fârtaţi cu colaci, da’ numa’ care

erau însurate amândouă păretile.



4

Tătă lumea-i dintr-o ziţă

Numa eu mi-s sânguriţă,

Tătă lumea-i dintr-un neam

Numa eu pe nime n-am,

Tătă lumea-i-a oarecui

Numa eu-s mai josului.

Culeg. Georgeta Maria

Iuga, de la Vasile Dăncuş

Tuşneu, 58 ani, Ieud, 1982 

4A

Everyone is someone’s
offspring
Only I am all alone
Everyone has got a family
Only I don’t have anybody
Everyone belongs to
someone
Only I really have no one.

Collected by Georgeta

Maria Iuga, from Vasile

Dâncuş Tuşneu, 

58  years old, Ieud, 1982
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De Paşti să jucau copiii cu mingea sau spărgeau ouăle, care sparge

mai multe. Coptiii îşi mai făceau şi ouă din lemn să câştige jocu’.

Fetele să duceu pă drum, să preumblau, da’ nu să făcea joc’, până

a doua zi de Paşti. Atunci a doua zi să făcea vergel în şură dacă

era cald şi în căs’ dacă era frig. Jucau cu ceteraşii: Învârtita, Fe-

ciorescu, Mânânţălu’.

În Vinerea de Paşti şi în ziua de Paşti să nu vie întâi femeie la

casă, să-ţi vie bărbat. C-apoi nu-ţi umblă bine tăt anu’. Îi bine să

vie un copilaş la care să-i dai ouă. Să-i dai prăjituri, ceva dulce da’

să nu-i dai bani, că-l vinzi  pă Iisus ca şi Iuda.

Doamne feri să lucrii în ziua de Paşti tăte le făcei de sâmbătă.

Apoi fetele nu stau numa’ acasă, mărg de la una la alta.

Era bine să stropeşti la vite cu vin de-acela de la beserică să fie

sănătoase.

Stâna 

Să înţăleg oaminii să facă stână. Şi de obicei sâmbăta să face mă-

surişu’. Taie o oaie, fac zamă, prăjesc carne, duc ţuică.

Gospodaru’ care conduce stâna să numeşte cap de stână. Aieştia

hotărăsc ce să cumpere la oi, sare şi alte cele. Oile să strâng cu o

zi, două înainte, sâmbăta să măsură oile. Le lasă la păscut vo două

zile, apoi să măsura. Fiecare mulge oile lui, şi apoi să măsură cu o

botă din lemn. Pun laptele într-o cantă de lemn şi măsură cu bota

ceie. Îi zâce măsurişu’ pă carâmb. Ş-apoi cum îţi place faci

brânză, caş, telemea, urdă, cei mai mulţi pregătesc caş. Şi sunt

oamini pă lângă stână la lucru şi îs aproape de tine poate la fân şi

tre să le dai şi lor un miez de jintiţă, cum să nu le dai?

Fiecare pregătea mâncare de acasă pântru petrecere. Vin tăţi la

stână cu familiile şi petrec. 

Petrecerea o fac acolo pă câmp jos lângă stână. Şi petrec cu muzâ-

canţi.

Focul la stână să face cu lemn de fag că acela are putere mare să

lucre, să poată face jintiţă. 

Femeile n-au voie în stână. Coptilaşii dau în strungă, nici o femeie



5

Hori-oi ş-oi şuiera

Dacă văd cum (î)i lumea,

Şuiera-oi ş-oi hori

Dacă văd lumea cum (î)i.

Culeg. D. Iuga, MM

5A

I would dance the “hora”
and whistle
If I could see the world
and bristle
I would whistle the
“hora” and dance it
If the world and I could
meet.

6

Zină, mamă, pân-afară,

Să te sufle vânt de vară

Ca să te trezească iară.

Dacă, mamă, ti-i scula,

De lucru noi nu ţ-om da,

Vorba nu ţ-om înturna.
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nu mulge, numa’ bărbaţi. Şi dacă-i văduvă, are cumnaţi, fraţi, care

să-i mulgă.

Femeile n-au voie să treacă printre oi, nici pă drum dacă trece turma

de oi femeile n-au voie să treacă printre oi să nu spurce turma, că

apoi nu dau oile lapte.

Să cheamă şi preotul la stână şi îl aduce cu caru’ de la biserică  şi

face slujbă la stână. Să stropesc şi oile şi laptele şi ciobanii cu

agheazmă. Preotul înconjoară de trei ori staulul şi dă cu agheazmă.

Ispas (Înălţarea Domnului)

Numa’ să mere la biserică, da’ nu să face altceva în sat.

Rusalii

La Rusalii să sfinţea ţarina. Fiecare femeie ducea de acasă apă în

cantă, busuioc, frunze şi creangă de tei la biserică. Şi aiasta să

sfinţă. Să puneau crengi de tei şi la streaşină că o fo’ şi o poveste

despre asta. Care o fo’ creştini avea ştei la casă, care-o fo’ păgâni n-

aveu aşa ceva la casă. Apoi mai puneu mintă broştească sălbatică la

fereşti să nu să aproptie răul de casă. Creanga ceie de tei de la

Rusalii o punem în grădinuţă între răsaduri, s-avem recoltă bună.

Cu agheazma de la Rusalii îi bine să stropteşti şi în grădinuţă c-apoi

să nu să aproptie nimnic de recoltă şi tăt anu’ nu trăzneşte.

La noi în joile dintre Paşti şi Rusalii să lucrează, da’ la Suciu de Jos

s-o prins că n-or mai lucra c-o bătut gheaţa şi să tem să mai lucre.

Nici în vinerea de Rusalii nu să lucră.

De la Paşti până la Rusalii mereu băbuţele să culeagă flori de leac

pântru stomac, ficat. Tare bine ajută. Sunătoare, potroacă, romaniţă,

gălbenele, mintă, să uscau la umbră, solovârf era bun la stomac.

Apoi facem ceai din iele. Dăm şi la vaci când să  închid la rânză.

Sau punem untură de la porc şi plante şi funingine din sobă şi să da

la vaci primăvara când să închidea la rânză.

Sânziene

Mereu fetele să culeagă flori de sânziene şi care fată are mai multe



Zină, mămucă, la vară

Mi-i găsi pe şatră-afară,

Cu păr mare despletit,

Cu lacrămi până-n pământ.

Să ştiu, mamă, c-ai zâni,

Înainte ţ-aş ieşi

Şi drumu ţi l-aş tomni:

Cu bumbac şi cu fuior, 

Presărate d-a mneu dor,

Cu bumbac şi cu mătasă,

Cu inima me arsă.

Culeg. P.L. – Izanu, MM

6A

Come, oh, mother, outside
a bit,
Let the summer wind blow
on you
Wake you up, not let you
quit
Me. If, oh, mother, you
awaken
Work from you will all be
taken
Words of you will not be
stopped.
Come, oh, mother, in
summertime
Find me outside singing a
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flori, apoi aceie să mărită.  Cununa să păstra şi pân august când

mereu la secerat, puneau cununa ceie pă cap. Şi făceu şi cunună

de seceră. Care fată era mai harnică aceie îşi punea cununa. Cu-

nuna să aruncă păstă casă, cu cât ajungea mai sus cununa, cu atât

era hambaru’ mai înalt şi mai plin de grâne. Puneau flori de

sânziene şi în cânepă da’ amu’ nu să mai face cânepă, că îi greu de

lucrat cu ie, nu mai fac haine, şi amu’ zâce că-i şi drog.

Florile de sânziene le puneau în casă înt-o cantă, ori după grindă,

după oglindă, să poarte noroc. 

Prima dată în an dacă tună dinspre miazăzi atunci îi bine şi îi

vreme normală, dacă tună dinspre miazănoapte, apoi feri Doamne,

ce vremuri ne aşteaptă. 

De Sânziene să găureu urechile la fete şi le băga ceară să se vin-

dece, să nu le coacă. Apoi când să vindeca urechea îi punea cer-

cei. Scoteu ceara şi puneu cerceii.

Sf. Ilie

Nu să lucră, nime’ nu face nimnic, că să zice că l-o trăznit pă cine

o lucrat la câmp. Şi de Foca i-o ars la un om sucitura pă câmp.

Api mai bine nu lucrăm nimic că ne temem.

Adormirea Anei

Să teme lumea şi nu pre lucră că o săcerat o femeie şi-o venit aşă

o ploaie şi-o trăznit-o pă femeie, şi-o trăznit-o pă loc. Şi de-atunci

chiar dacă mai lucră oarice, da’ nu fac sucitură.

Adormirea Maicii Domnului

Să mere la mănăstire cu crucea la Rohia. Să duceu pă jos cântând

până la mănăstire. Feciorii duceau crucea. Mereu de 14 august şi

rămâneu acolo. Şi când veneau acasă erau aşteptaţi cu mâncare că

să întorceu flămânzi şi obosiţi. Ţineu postu’ că să zice că acela

post îi rupt din Postu’ Mare. Şi dacă 15 august pica miercuri sau

vineri apoi să ţinea post şi în ziua ceia.



rhyme
With my hair dishevelled
and torn
With tears in my eyes I
mourn
If I knew, mom, you came
back,
I would come to greet you
in black
And I would adorn your
way:
With cotton and tow, I say
Sprinkled with my woe
and longing
With cotton and with silk
With my heart that is still
burning.

Collected by P.L. – Izanu,

MM

7

Nu-i lumină nicări

Nu-i lumină nicări

O murit tăţi oaminii

Numa’ la mândruţa me

Arde luampa ca ş-o ste

Şi-atâta m-oi duce-n

noapte

Până m-oi ‘tâlni cu
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Schimbarea la faţă

Nu lucră nime’, nu să fac nunţi, nu să fac jocuri, atunci începe

toamna, probăjeşte frunza. Îs Probajeni, s-o schimbat Iisus la faţă.

Să nu te sfădeşti cu nime’, nici în familie, nici în afară. Dacă te

probăzăşte cineva în ziua de Probajeni, apoi eşti probozât tăt anu’.

40 de sfinţi

Dacă îi soare şi iese ursu’ şi-şi vede umbra, să bagă înapoi şi apoi

40 de zile îi tăt frig. Da’ dacă-i înnorat, apoi nu-şi vede umbra şi să

face cald.


