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Obiceiuri de primăvară, credinţe şi poveşti din
Maramureş

Obiceiuri de primăvară

Baba Dochia
Să zice că nouă zâle tăt îi un frig şi o ploaie, şi-o vreme bună, de la
întâi, la nouă martie. Şi dacă n-ai ştii în calendar, spuneau bătrânii
că-s nouă Işdotii.
Baba ceie Dochia, să ştii că o ieşit la munte şi tare rău o trăit cu noră-
sa. Şi zâceu babele c-o mânat-o să spele lână şi s-o facă din neagră,
albă. Şi api n-o putut-o face aşé. Api s-o luat şi s-o dus cu oile în sus.
Şi nu ş-o luat numa’ un ptic de mîncare.
Şi o nins un omăt mare, ne spunea bunicile, pă acolo pă sus şi-apoi ié,
n-o mărs noră-sa, să-i ducă de mâncare. Şi şi-o luat nouă cojoace de
acelea, şi-o fo’ tăt prin ploaie la oi. Api s-o făcut tare cald. Şi o ţâpat
un cojoc, şi-o ţâpat altu’, până le-o ţâpat pă tăte. Şi o dat iară o
ninsoare mare, i-o fo’ frig, n-o mai avut cojoace şi o găsât-o acolo
moartă, îngheţată de frig. Şi api ne hârâia şi pă noi, că de n-om asculta
apoi aici om sta în sus, nu ne-a aduce nime de mâncare. Doamne, rău
ne-o fo’ meream păstă deal la Bloaja, să râşnim la o moară. Horţăie
acolo o moară tătă noaptea, de gândei că umblă pă bolovani. Vinem
cu fărină pă dimineaţă, acolo la tătuca-n buză să ne facem tocană să
mâncăm. Acolo stam şi iarna şi vara pă sub coasta Şetrii.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

40 de Sfinţi
Ne puné mămuca să facem patruzeci de mătănii păntru fiecare sfânt.
Şi să nu ne greşim puném grăunţe, aşé pă un scaun, să ştim câte am
făcut, una, două, cinci, până la patruzeci. Şi-a nost coptil o făcut.
Faceţi, Viorele, dragu’ mamii, că asta nu-i rău s-o faci la tot sfântu’.
Şi să făceu şi patruzeci de turte. Făcea câte o femeie bătrână, patruzeci
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1.

Oraţii de nuntă la
Dumbrăviţa

Mult stimată adunare,
Rog, un pic de ascultare
De la mic până la mare.
Vă rog, să fiţi cu luare
aminte,
La vreo două, tri cuvinte
Care în cărţile sfinte sunt
scrise
Şi astăzi trebe zise.
Căci Dumnezău numa cu
cuvântul,
O făcut cerul şi pământul.
Şi-o dat podoabe măreţe
Şi destulă frumuseţe.
Cerul l-o umplut cu soare,
Şi cu stele lucitoare.
Pământul l-o umplut cu
vite
În feluri deosebite
Apele toate,
Cu peşti şi gloate
nenumărate.
În a şasea zi l-o făcut pe
om
După chipul şi asemănarea
Sfinţiei Sale.
Iar văzând omul că nu-i
bine
Să facă omul pe sine
Somn trimise într-însul
Şi adormire veni la dânsul.
Şi făcu din coasta sa



de pancove. Ieşeam de la şcoală şi sta acolo lângă drum şi da la
coptii, la patruzeci de coptii. Să dă aşé pântru tăt sfântu’, ca să te
ajute.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Bunavestire
În ajun de Bunavestire se curăţă grădinile, bărbaţii aprind focuri în
tăte curţile, în timp ce femeile împuţăsc cu ai în casă, la fereşti, în
tindă, la poartă, la portiţă, şi la grajd. Îi perioada în care ies şerpii
din pământuri şi focurile au rolul de a-i alunga.
Fac oaminii focuri pă grădini, cu care alungă şerpii şi duhurile rele.
Se înstruţă casele cu crengi de arin la grindă, şi de o parte şi de alta
la portiţă.
Blagoveştenia să sărbătoreşte cu mare fast, această dată coincizând
cu hramu’ bisericii în Onceşti.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

La Blagoveştenie, când să face focu’ pântru şerpi, să zice că îi bine
să sari păstă foc, că nu te muşcă şerpii tătă vara. Bărbatul, gazda
casei umblă cu tămâie şi cu jar să să afume tăte. Unii mai zic şi
rugăciuni Tatăl Nostru, Născătoarea, zâc păntru animale atunci.

De la Nicolae Pop (Dinu), 50 ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Ieşitul la arat
Se iese la arat îmbracat curat, cu cămeşă albă, curată, da’ nu în haine
de sărbătoare.
Să zice că nu-i bine să ieşi primăvara cu plugul la arat în zi de post,
ci numa’ în zilele de dulce: marţea, joia şi sâmbăta. Boii înjugaţi
sau caii înhămaţi se afumă de jur împrejur, pentru a nu să lega de ei
necurăţăniile, beteşugurile, vânturile.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Când mergi prima dată la plug, când scoţi prima dată calu’, atunci
se tămâiează grajdul, calul şi carul. Meri pă lângă car şi-l înconjori,
cu tămâie şi cu jar. Că să zice că dacă nu să tămâiază animalu’ şi nu
dai cu agheazmă, însamnă că spurci câmpu’.
Primăvara n-ai voie să treci pă sub ruda carului, pă vremea
plugăritului. Nicio femeie n-are voie să treacă pă acolo, că i să face
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Pe frumoasa noastră Eva.
Iar Adam când se trezeşte,
Cu ochii la ea priveşte.
Şi din gură aşa grăieşte:
Pe aceasta s-o numim
muiere
Că-i din coastele mele,
Şi mi-a fi spre mângâiere.
La trudă şi ostenele.
De aceea va lăsa omul
Pe tatăl său
Şi pe mama sa
Şi se va uni cu femeia sa.
Şi vor fi amândoi un trup,
Muncind, rodind ca un stup
Iar cei pe care Dumnezeu
I-o unit
Omul să nu-i despartă.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

Onorată adunare,
Mai rog un pic de ascultare
C-aşe-i bine şi frumos,
Toţi câţi credem în Hristos,
Să rostim un Tatăl Nost.
Rugăciune de folos
La tot omul credincios.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

Mult stimată adunare,
Mai rog un pic de
ascultare,
Că tânărul nost crăişor,
Plin de dragoste şi dor
Dimineaţă s-o sculat,
Faţa albă şi-o spălat,
Părul şi l-o pieptănat,
La icoană s-o-nchinat,
Dumnezău Sfântu’ i-o dat.
Zi de căsătorie,



rană la cap, la cal. Când ajung la arat prima dată spun o rugăciune.
Samână doar bărbaţî şi trebe să fie cu capul decoperit, să-şi dăie jos
clopu’. Se spune că dacă vine la mălai cu capu’ acoperit, face mălaiul
ciumăhai, un fel de tăciune.

De la Nicolae Pop (Dinu), 50 ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Floriile
Maica Domnului s-o rugat la salcie să-şi plece crengile în jos şi ţăranii
o respectă. În ajun de Florii feciorii şi fetele să duc şi culeg flori de
salcie şi le duc la biserică. Preotu’ le slujeşte.
În timp ce le culeg, feciorii şi fetele cântă cântecul Maicii Sfinte, de
când o cerut de la salcie crengi păntru cununa lu’ Iisus:

Salcie dacă ţi-i milă
Apleacă-ţi crengile în gios
Păntru Fiul meu Cristos.
Dar iudeii n-o primiră
Ei voiau ca ea să moară
În dureri şi-n mare chin.
De-atunci salcia miloasă
O rămas aşé plecată
Ca să-l plângă pă Iisus.

Ieşitul la arat; Foto: Felician Săteanu
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Ceas de cununie,
Într-un ceas bun
Şi noroc să hie,
Noroc să dea Dumnezău.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

Oaste mare o adunat
Şi la vânătoare o plecat.
Să vâneze căprioare
Căprioare n-au vânat,
Ci au vânat o ruje plină,
Ce îi din această grădină.
Noi pentru ea am venit
S-o luăm din rădăcină
S-o ducem înt-a noastă
grădină.
S-o sădim
S-o îngrijim,
Ea să rodească
Şi întru mulţi ani să
trăiască.
Dar înainte de plecare
Se cuvine o
binecuvântare.
Că binecuvântarea
părinţilor,
Întăreşte temeliile caselor
pruncilor.
Iar blestemul părinţilor,
Risipeşte temeliile caselor
pruncilor.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

Tânăra noastă mireasă
Ne-a poftit pă toţi la masă.
Să ne spună vreo două, tri
cuvinte
Cum ar ştii ea mai
fierbinte.



Dimineaţă oamenii mărg la beserică şi după slujbă fiecare primeşte
de la cârstnic, sălcii. Florile să păstrează în casă. Când era furtună,
ploaie, trăznete, oaminii luau florile cele, punéu cociorva şi mătura
afară şi spuneu:

Doamne, opre-o şi o dă mândră şî curată
Ca Măicuţa Sfântă Preacurată.

Femeile acasă fac florii, adică o plăcintă cu cureti făcută pă lespede,
sau o plăcintă pă vatră.
Api prăjau peşte în fărină de mălai, (mereu oaminii la pescuit) că de
Florii era dezlegare la peşte. Şi făceu pită de grâu.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

De Florii duci pahar cu sare şi scrii morţii, cum îi obdiceiu’ p-aicia.
Îi pomeneşte popa apoi în tătă sâmbătă. Aiesta să duce când să încep
Păresăle.
Api în zâua de Staole Florilor, le ie păharele şi plăteşte la popa de
fiecare mort. Şi-apoi dai din paharul cu sare şi făină de la popa, la
animale că-i sfinţât. Când vii de la beserică pui acolo fărină, grâu,
tărâţe, ce ai, pui tăte, şi le dai la marhă, un miezuc în covată.
Tăt de Florii, mai duc mâţucă de-acele. Şi le sfinţăşte popa şi le aduc
acasă. Api când tună vara şi când vine câte un trăznet mare, api pui
pă cărbune un miez de mâţucă de aceie şi un miez de tămâie şi
aprinzi.
În zua de Staole Florilor o samă de femei duce’ la beserică cureti
împlut de post, prune uscate, apoi la un om care-i mai sărac îi pune
o femeie în blid, să aduce scaun şi îi punea acolo să mânânce.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

La Florii merg şi strâng mâţucă. Celalalt preot care o fost, ruga
4-5 copii să aducă mâţucă. Mereu cu care şi aduceau multe pântru
tăt satu’. Lumea merea la beserică şi aieste erau puse acolo pă două
mesă. Lumea când iesă de la beserică le ia, le aduce acasă şi le pune
după icoană. Şi mai fac o cunună de grâu din cela an, şi o duc şi
aceie la sfinţit la beserică. Şi din cununa ceie împart două, tri spice
şi la alţii. Bătrânii spuneau demult, dar mai sunt şi tineri care fac:
când tună sau când îi furtună mare, să bagă pă foc o mâţucă de aceie
cu grâu pântru a îndepărta tunetele şi vremea grea. Se mai trag şi
clopotele pentru a îndepărta vremea grea.

De la Nicolae Pop (Dinu), 50 ani, Lăpuşul Românesc, 2010
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Şi zice aşa prin gura mea:
Mamă dragă şi tătuc,
Astăzi de la voi mă duc
La masă când veţi prânzi,
Pe mine nu mi-ţi găsî.
La masă când îţi cina
Pe mine nu mi-ţi afla.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

Ia-ţi mireasă ziua bună,
De la soare, de la lună,
De la a ta mamă bună.
Care în braţe te-o purtat
De răle te-o apărat.
Şi azi la străini te-o dat.
Te-a ferit de apă,
Te-a ferit de foc,
Tu în viaţă ca să ai noroc.
Plângi mireasă şi suspină
Dorul maicii la inimă.
Plângi mireasă, lacrimi
varsă,
Că te duci din a ta casă.
De la talpa de sub prag,
De la al tău tată drag,
Care-o muncit, o câştigat.
Ce ai cerut, aceie ţ-o dat.
Care te-o adus în viaţă,
Ţi-o dat sfaturi ş-o povaţă.
Până amu’ ce eşti mireasă.
Te-o ales din tinereţă
Să fii stâlp la bătrâneţă.
Căci cu mâinile crepate,
O muncit să ai de toate.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010



Paştile
Săptămăna Mare era cea mai tristă săptămână a anului. Oamenii o
respectau începând din Joia Mare. Să duc atunci cu mic, cu mare,
mere aproape tăt satu’ la spovadă, că atunci o fo’ Cina cea de taină şi
să gândeu ca atunci li să iartă cel mai bine păcatele.
În Vinerea Mare oaminii nu lucră. Cine lucră în Vinerea Mare, poate
lucra şî în duminica de Paşti, zâceu oaminii. Cel mult ouăle se pot
colora. Să fac cu cozi de ceapă ca să iasă roşii, cu flori de brânduşă să
fac mov, cu aglici se făceau ouă galbene. Api să facea model fain pă
ouă cu coada şoricelului, trifoi, ruguţ, pătrunjel sălbatic.
După masă mărg la prohod.
În sâmbăta de Paşti făceu pregătirile de mărs la sfinţât.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

În Joia Mare să face pasca acolo la beserică. Apoi posteşti, te
cumineci şi te spovedeşti. Duc câte şesă, şepte oamini pâinea la
beserică.
Duc de acasă şi vinu’ şi prescura şi le sfinţeşte acolo. Şi să demnică,
şi meri acolo cu vasul în dimineaţa de Paşti.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Preparate culinare de Paşti

Să fac două rânduri (feluri) de pască.
Un rând să face ca un cozonac, şi în mijloc să pune brânză de vacă.
Zâce că îi bine sa duci brânză de vacă la sfinţât.
Apoi să face pască sau stolnic, cu apă, fărină şî drojdie. Să pune cerc
împtistrit ca soarele pă margine, în mijloc să pune cruce împtistrită.
Alte modele ce să mai puneu pă pască: păpuşi, cerculeţe, funie
răsucită. Unele femei împletesc cercu’, altele îl taie. Crucea se face ori
împletită ori împtistrită pe o parte şi pe alta.

Miel umplut în Maramureş
Api făcem miel împlut, luam pticioru’ din faţă şî coastele de la miel.
Să făcé o pungă sub pticior. Punga ceie să împle cu măruntaie de miel,
ou crud, ouă fierte, pătrunjel, ceapă verde, ai. Dacă mielu’ îi mare,
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2.

Oraţie când unul dintre
părinţi este mort

Mireasă, te-ai lăudat,
La toată lumea din sat,
Că tu când ti-i mărita
Pă tătă lumea i-i chema.
Pe toată lumea ai chemat,
Dar de tată ai uitat.
N-ai uitat, că n-ai putut.
Că el zace în mormânt.
În mormânt sub recea glie
N-a venit la cununie.
Dar din ceruri te priveşte
Numa’ bine îţi doreşte.
La maică-ta îi mulţumeşte
Pentru că te-o putut creşte.
Te-o învăţat, te-o educat,
Şi amu’ te-o măritat.
Să-i zicem din inimioară:
Să-i fie ţărâna uşoară!

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

3.

Rămas bun de la fraţi

Ia-ţi mireasă, zua bună,
De la frunza cea de fragi,
De la fraţii tăi cei dragi.



gras, să fac găuri şi să umple cu ai şi cu slănină.
Apoi să unge cu ulei sau untură, să pune tiper şi sare pă deasupra şi
să bagă în cuptor.
Să fierbe şoldu’ de porc cu foaie de dafin, cimbru, boabe de tiper, 2
căţăi de ai.
Să făceu pancove şi cozonac.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Te speli, zici Tatăl Nostru. Când faci pasca, îţi iei ceva curat pă tine,
şi faci o cruce. Să pune o făină bună, şi numa’ o freminţi cu apă şi
cu drojdie. Şi pui brânză dulce de vacă. O faci ca pita, şi deasupra
tăt aşa împletit în tri, aşa în cruce, şi brânză, aşa în patru locuri.
Aceie o ducem întreagă la beserică, şi cozonac şi colac, cu nucă,
brânză, rahat. Colacul îl făceam mare, puneam ouă, oloi, vanilie,
miere; rămâne aşé botucă şi îl unjei cu ou şi pă tăt punei aşé,
frundzucă, un fel de şnururi şi-ncoace, şi-ncolo.
Când eram io tânără nu să făcea de Paşti decât miel împlut şi un ptic
de ciorbă de mniel. Ciorbă pă cap de miel, cu costică, mai acruţă aşă
un ptic. Şi puneam şi atuncia necliş din grădină. Ai făcut pască,
cozonac, ai umplut mielu’.

Mielul umplut în Chioar
Luam şoldu’ dinapoi cu coaste, până la pticioru dinainte, tăt aşé
luam cu cuţâtu’, şi tăt îl tăiem aşă pă sub şold. Îl umpleam cu
măruntaie şi un ptic de carne de porc. Da’ mai demult nu să punea
carne, numa plamădăile acele, ce-o fost, şi ptită. Ptita o luam cu 2-
3 zile înainte şi o înmuiem un ptic. Punem şi ouă fierte proaspete şî
verzâturi, petrinjei, ceapă. Carnea n-o măcinam, o tăiam mărunt,
mărunt, când aveam vreme. Şi umpleam mielu’ cu umplutura ceie
şi apoi coseam aşa frumos cu indreaua. Api unjem mielu’ cu ou bătut
pă deasupra. Şi api tăiem scrijelucă de slănină, aşă subţâre şi tăt,
tăt, puneam pă miel. Şi făceam o păturică de aluat şi puneam pă sub
iele. Ca să nu să ardă. Că slănina să topeşte şi mere aşă pă sub iel şi
intră în miel şi atâta-i de fraged şi de bun.

De la Maria Pop, 73 ani, Coruia, 2010

Alte credinţe de Paşti
În noaptea Învierii să duc oamenii la slujbă la beserică. La Paşti nu
există prunc să n-aivă haine noi.
Şi oaminii să aivă cât de cât ceva nou, ca omu’ să înnoie prin haine
şi sufletul să curăţă prin spovadă.
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De-o fost buni,
De-o fost răi
Să ştii c-o fo’ fraţii tăi.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

4.

Rămas bun de la bunici

Ia-ţi mireasă, zua bună,
De la frunza cea de fragi,
De la bunicii tăi cei dragi.
Care în braţă te-o purtat,
Numa’ bine te-o învăţat.
Te-o învăţat în gându’ tău:
Înger, îngeraşul meu.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

5.

Rămas bun de la bunica

Ia-ţi mireasă, zua bună,
De la bunica bătrână,



În dimineaţa de Paşti fetele să spală cu apă neîncepută dintr-o cană în
care mai puneu o monedă de argint şi busuioc. Să spălau cu apa ceie
să sie frumoase şi să sie ferite de vrăji. Apoi în dumineca de Paşti
dimineaţa la 7, se duc oaminii cu desagii la slujit. Să punea tare mult.
Să duceu cu doi desagi, era mândria care avea desagii mai mari. Să
puneu două păşti, un blid mare, mândru înflorat, cu şuncă, cârnaţ,
slănină, ouă roşii. Pă alt blid puné mielu’, brânză de vacă, o uiagă de
zin, ai, ceapă verde, sare, colac, turtă, pancove, o lumânare mare,
lumnini mai mici dacă mărg mai târzâu la sintirim. După slujbă fug să
ajungă primii acasă şi se aşază la masă. Dau la tăte animalele sfinţât,
numa’ la cal şi la porc nu să dădea sfinţit. Firimiturile nu să aruncă pă
jos, să nu le mănânce animalele sălbatice. Cojile de ouă să aruncă pă
grădini, să sie recoltă bună.

În zâua de Paşti să duc în sintirim cu lumnina cu care o fo’ la sfinţit.
Pă drum, dădeau femeile de pomană la năcăjiţi: bomboane, bănuţi
mărunţ, prăjitură.
Dupa-masă în zâua de Paşti să facea joc. Jucau fete şî feciori la ştenă-
arăta ca un pod, aşezat la drum. Demult, să făcea joc în şură, făcea un
om care avea şură mare la drum.
Oamenii însuraţi, femeile şî pruncii mereu în pustă (o grădină mare)
şî jucau ciârca. Mereau şi bătrânii, îşi puneau teptarele pă jos şi să
uitau cum joacă ceilalţî.

Masă pascală; Foto: Felician Săteanu
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Ţi-o făcut ciorapi de lână,
Când îi frig, de cald să-ţi
ţină.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

6.

Rămas bun de la rude şi
prieteni

Ia-ţi mireasă, zua bună,
De la frunza cea de fragi,
De la unchi, de la mătuşi,
De la verişorii dulci,
De la flori de busuioc,
De la feciorii din loc.
De la flori de lămâiţă,
De la fete fecioriţă.
De-o fost bune,
De-o fost rele,
O trăit în sat cu ele.
De la frunza cea de vie,
Căci te duci la cununie
Înainte la preot
Cu al tău mire cu tot.
Unde veţi îngenunchea
amândoi
Şi va da darul păstă voi.
Iar când veţi merge acasă,
El mire şi tu mireasă,
O veţi duce în bine şi în
rău,
Cum vă va învăţa
Bunul şi înduratul
Dumnezeu.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010



Femeile n-au voie să margă la nime în zâua de Paşti, nici la copiii
căsătoriţi. Erau urâte de ceilalţi dacă mereu, că zâce că duc greu şî
rău în casă.
A doua zî de Paşti feciorii umblă la stroptit. Coconii primăsc bani
şi feciorii ouă roşii. Zâceu când intrau:

Am auzât că aveţi o floare
O stropesc să nu să ofilească.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Slujba de Paşti se face de la douăşpe dimineaţa de Paşti. Atunci dau
pasca, da’ de sfinţât o sfinţăsc în Joia Mare. Mărg oaminii cu videri,
cu ce au şi împărţăsc.
Apoi după ce vin de la biserică, mereu la timiteu la capu’ morţilor.
Când vineu de acolo, mereu la biserică, la moşi. Duc colaci, ouă, vin
şi bomboane la cimitir.
Femeile duc ouă în coşarcă, le pun pă masă, popa vine înaintea
mesii şi sfinţeşte prinoasele, după aceea sfinţeşte tătă masa. Duc o
samă de femei cureti umplut, de tăte în coşarcă.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

În Duminica lumninată nu să fac nunţi.
Să păstrează un stolnic slujât (pască sfinţită), de la Paşti, până la
Duminica Tomii. Aiesta se ţinea în tindă în otavă şi să acoperea cu
otavă. În Duminica Tomii să pune pă masă, să înroşesc iară ouă ca
la Paşti, să sierbe şold, să pun vin, pancove şî cozonac. Să sărbătoré
din nou.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Sângeorzu’
Copiii ies pă uliţă cu ziderile pline cu apă neîncepută şi stroptesc
fetele să sie vlăstoasă. Cu cât îs mai ude în zâua asta, cu atâta or si
mai vlăstoasă păstă an.
Pe cei cu numele de Gheorghe, îi leagă pă furiş cu o panglică. Ăsta
e semnul că trebuie să dea de băut şi de mâncat.
În anii când sunt bonzari, coconii culeg bonzarii şi prind fetele. Doi,
tri coconi le ţin şi unul le pune bonzarii în sân, să sie fetele mănoase.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

De Sfântu’ Gheorghe numa’ să te uzi. Să te iei, să te bagi în izvor.
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Vină valea de la munte
Gată-te mireasă iute.
Vină valea cu bulbuci,
Gată-te că amu te duci
Sărută-ţi părinţii tăi
Că te duci de lângă ei.
Şi frumos le mulţumeşte
Că te-o crescut părinteşte.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

7.

La mireasa supărată

Mireasă din doi părinţi,
Ce crezi tu, de te măriţi,
Măritatu’ nu-i noroc,
Mirele îi pară de foc
Măritatul nu-i tihneală
Că bărbatu-i foc şi pară.
De-ai ştii cum îi măritată
Ai şidea la mă-ta fată.
Că binele din fetie
Nu-i poet să-l poată scrie.
Iar binele din nevestire
Şi-un copil îl poate scrie.
Cu colţu’ poporului
Pă vatra cuptorului.
Mireasă de-acu’ nainte
Cărările ţi-s cam oprite.
Numa’ trei ţi-s slobozite.
La fântână după apă
În grădină după ceapă
Şi la mă-ta câteodată
Când îi fi mai supărată.
Eu nimic nu mai poftesc,
Căci puţin mă cam grăbesc



Api tăţi erau uzi, leoaspă, că eram acolo din sus şi n-aveai cu ce să te
schimbi. Te luau nişte băieţi pă când ai fo’ mai mare şi te trânteau
acolo în izvor. Te înturna acolo ca mănuşa de cânepă. Numa băieţii pă
fete, şi de acolo să udau unu’ pă altu.
Să udau ca să sie cu putere şi mândri tăt anu’.
Să adunau câte 10 – 15 coptii, tăţi erau pă la tăte fântânile. Altu’ cu
păharu’ şi de înturna tină pă tine, că să găta apa.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

La Sângeorz, înainte de a ieşi cu oile din poiată, când să urcă la stână,
să aruncă agheazmă şi să pune tămâie sub prag, şi să lasă să ardă
acolo şi oile trec păstă tămâie şi să aruncă agheazma păstă iele. În zua
de Sfântu’ Gheorghe să pune rug la uşa grajdului şi la uşa oilor. Şi oile
calcă păstă ea. Şi să mai pune calci, o floare galbenă la uşa grajdului.

De la Nicolae Pop (Dinu), 50 ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Stâna în Lăpuşul Românesc
Patru, cinci persoane cu oi mai multe, să aduna şi merea în munte; să
făcea staol de iarnă, din nuiele.
Să îngrădea, să făcea colibă de lobde, aşe-i zâce. Să puné mai mulţi
pari şi să puné lut păstă ele. Şi lângă să făcea staolu’ şi avea acces din
staol în colibă şi invers, în caz că venea ursul sau lupul. Staulu’ de
iarnă să făcea nalt tare, ca să nu poată sări lupii. Sara cânii să băga în
staol, nu să lăsau afară. Povesteşte lumea din bătrâni că acolo venea
Fata Pădurii. Că rămânea câte un singur cioban la oi acolo sus. Stătea
singur acolo cu săptămânile, ducea fărină, ducea brânză, ducea tocană,
nu ducea pită pă atunci. Mânca tocană cu branză, cu lapte, cu lapte
acru.
Să dădea atunci brânza pe cumpene. După ce vineu toamna din munte,
numa’ când fătau oile, că mieii nu puteau să-i ţână acolo în colibă. Că
erau câte 150 – 200 de oi. Şi cobora tătă lumea şi să împărţau oile,
fiecare pleca cu oile la casa lui.
Primăvara se întâlneau şi făceau boteiele, da’ nu aşa mari ca toamna,
60 – 70 de boteie. Erau două feluri de stâni. Stână unde să măsoară
oile la o săptămână. Să mână oile în stână marţea, joia sau sâmbăta şi
până peste o săptămână nu să face măsurişu’. Şi mai este un tip de
stână, unde se mână oile marţea sus şi miercurea se mulg. Merge tătă
lumea cu găleata, cu prânzătura, carne de miel friptă, cozonac, şi să
face măsurişu’. Oamenii care-s mulgaşi, adică cei care mulg în strung
şi ciobanii care mărg cu oile, să duc sus de marţi. Stânaşu’ duce
colibele, ciubeele, putini, căldări.
Se fac colibele şi strungile în care să mulg oile şi contrastrungile în
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Doar miresei să-i închin:
Să trăiască-n fericire.
Întru mulţi ani cu iubire
Întru mulţi ani cu noroc
Ca ş-o pană pusă-n clop
Iara muzâcantu’ nost,
Să ne zâcă un marş voios.
Iară eu ca şi-un staroste
M-am ridicat
Şi cu sticla în mână am
închinat.
Cât mac este prin livezi
Atâţia ani la miri urez.
Iar noi să mai jucăm şi la
botez.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

8.

Chematul la nuntă

Noi vă invităm la nuntă
Unde va fi adunare multă
Neşte mese aşternute,
Cu neşte pahare în frunte,
Cu pălincă de prune,
Care la pământ vă pune.
Muzica va fi ca în poveste
Alta ca ié nu mai este.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010



care să coată oile, acolo stau ciobanii. Şi să mulg oile sara în
porneală, până nu mai au lapte deloc. Să mulg până la ora şase şi
vara când îi lapte mult, mai mulgi o dată şi sara târzâu. Când să
mulg sara înainte de măsuriş, acela lapte îl încheagă. Se lasă jintiţă
pentru cine vrea, iar caşu’ să pune pe comarnic la stors până în zua
măsurişului, şi capătă fiecare persoană din stână câte o bucată. Se
împarte la cărâmbaşi. Fiecare mere apoi cu vas, cu ce şi-o adus de
acasă şi i să punea jintiţă, şi să ducea la fiecare acasă, la cei ce n-o
mărs la măsuriş.
După ce s-o gătat aieste, să întind feţe de mese, şi punea fiecare ce-
o adus. Stau toţi în grup şi închină unii de la alţii cu vin, cu ţuică.
Strungaşu’ dă masa la toţi ciobanii.
După ce să gată chefu’ şi lumea pleacă, rămân numa’ oamenii ceia
ce mulg şi fac o porneală, dând laptele pă cupe (vas de un litru).
La băutu’ caşului, ciobanii, după ce iese un rând de brânză, peste
40 de cupe, iar ce se obţine în plus este dreptul lor, şi se vinde. Apoi
se cumpără făină, ulei, spirt, ţuică şi să face acasă o masă întinsă la
40 – 60 de persoane şi stânaşu’ cheamă tăţi cărâmbaşii. Stânaşu‘
trimite să fie înlocuiţi toţi ciobanii, cu doi, tri, oameni, care să ştie
că îs pricepuţi la oi. Cheamă ciobanii la băutu’ caşului. Şi vorbesc,
dezbat de la stână, ce se face, ce s-o plătit, ce mai trebuie făcut. Se

Stână; Foto: Colecţia Pamfil Bilţiu
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9.

Chematul nănaşului

Bună zâua gazdă aleasă,
De la această mândră casă
Să nu vă spărieţi tare,
C-am venit cu oaste mare,
Noi umblăm din casă-n
casă,
După nănaş şi nănaşă,
C-aşa-i obiceiul pe la noi
Cu nănaşi lângă miroi.
Dac-am venit la
dumneavoastră
Api am plecat la mireasă,
De la mireasă la preot,
Popa se va bucura
Vă va binecuvânta
Şi banii vi i-a lua.
Dacă sunteţi îmbrăcaţi,
Haidaţi cu noi; nu mai staţi.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
staroste, Dumbrăviţa, 2010

10.

La deschiderea nunţii

Mult stimată adunare,
Rog, un pic de ascultare.
Ca tot omul de omenie
Renunţaţi la pălărie.
Cum îi legea din străbuni



dezbate înainte de a începe cheful cu muzică şi mâncare ce ţine până
dimineaţă.
Toamna, ruptul sterpelor sau la slobozâtul berbecilor are loc la
întâi octombrie. Demult, era la Vinerea Mare. Fiecare om din sat care
ţâne berbece, îl duce la stânaş acasă. Trei, patru oameni mână berbecii
la stână şi îi slobod între oi.
Zâce că era frumos ruptul sterpelor că să făcea chef. Şi dintre femei
trebuia să să lupte cu câte un cioban. Dacă câştiga femeia or si mai
multe miele. Dacă câştiga bărbatul, or fi mai mulţi berbeci.
La 26 octombrie iar se face chef de Sânmedru, mere fiecare cu sticla
de horincă.
Când să duc oile să aruncă apă păstă ele şi n-are voie să intre femeie
tânără între oi, care îi bolnavă. Nici acasă, nici în câmp.
Demult, pă vremuri, mulgeau şi femeile. Că aveau câte 70 – 80 de oi
şi nu le putea mulge ei pă tăte. Erau femei, ciobani, slugi. Slugile
primeau mălai, făină, brânză, că nu să dădeau bani, că nu era de unde.

De la Nicolae Pop (Dinu), 50 ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Poveşti şi eresuri

Marţolea

O zâs tata că el când când o fo’ fecior o avut doi pretini cu care umbla
mereu în şezătoare. Era o şezătoare pă o uliţă care se numea uliţa
Ţâgănească sau uliţa Ciuroiului. Uliţa era tare îngustă şi tinoasă. Nu
puteu mere alături câte tri.
La şezătoare sus erau fete sărace, da’ mândre.
Înt-o marţ sară s-o dus tăţi tri pă uliţă la şezătoare. Tata o mărs în faţă
cu un pretin, celalalt fecior o fo’ în spate. Cei din faţă, o auzât că cela
din spate respiră greu, greu.
- Ce-i cu tine măi, Miha?! O întrebat tata. El n-o răspuns nimnic,
numa’ tăt o gâfâit. Era la distanţă şi ducé în spate o namilă hâdă de
femeie, cum n-o văzut veci. Ei şi-o dat seama că-i Marţolea, că era
12 noaptea. Ei s-o grăit.
Tata o zâs:
- Măi, Pă, dă-mi funia şî foarfeca!
Marţolea s-o spărie şî o fugit.
Omu’ s-o eliberat şi era galbân la obraz şi trudit.
Apoi o mărs mai departe în şezătoare la fete, da n-o spus nime
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Şi obiceiul la noi la
români,
Ca toate lucrurile bune,
Să înceapă cu o sfântă şi
frumoasă rugăciune
Tatăl nostru cum să spune.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010

11.

Deschiderea nunţii

Doamnelor şi domnilor
Bună sara tuturor,
Bună sara,
Bun venit,
La nunta celor doi tineri
Care în această sară
Au depus jurământ
În faţa lu’ Dumnezău
Şi în faţa altarului.
Care în această sară,
Au format o inimă
întreagă.
Le doresc ca această inimă
Să bată mulţi şi fericiţi
ani.
Cu aprobarea
dumneavoastă
În picioare vă ridicaţi
Ca tot omul de omenie
Renunţaţi la pălărie.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, staroste, Dumbrăviţa,
2010



nimnic, că ce o păţât, de frică că nu s-or mai uita altu’ fetele la
Mihai, de spaimă că o purtat-o pă Marţolea în spate.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Povestea lu’ Pintea

Api ne povestea bunicile din sus povestea lu’ Pintea Viteazu’. Ne
spunea că el o fo’ dint-o comună din Măgoaja, şi-o fo’ familie cu
coptii mulţi. El Pintea Viteazu’ zicea c-o fo’ prost şi că s-o bagat
slugă la un om, acolo şi-o mărs la plug. Ne spuneau bunicile care
ştieu de la oameni mai bătrâni, că l-o mânat pă Pintea după apă
şi-o zâs:
- Uită-te, stăpâne, să ştii că de-a si toporiştea asta înfrunzâtă, să ştii
că nu mă mai întorc.
Când o pornit el, zâceu bătrânii că Horea-n grumaz Pintea
o-nchipuit-o. Şi o luat canta, să margă după apă şi nici n-o mai
înturnat. Până acolo zâce c-o fo’ în fundu’ mlăştinuţî o fântână fără
fund. Că şi noi când am fo coptii legam rude deolaltă şi le băgam
în fântână să videm de-i fără fund. O fo’ un om la care i-o pticat un
animal acolo şî tăţi oaminii o mărs să-l scoată de-acolo, da’ n-o
putut nime. Şi-o zâs:
- Da’ oare, mutalău’ iesta dus îi de aicea?
Şi o mărs după Pintea Viteazu’ şi l-o chemat. Şi cum o vinit, o şi
scos animalu’ şi l-o rădicat. C-o fo’ aşă, că n-o fo‘aşă, nu ştiu. Şi
zâce că s-o-nchipuit mai mulţi oamini, aşă, să-l omoare, că bani de
aur o avut acolo, pân coastă. Că voroveu oaminii că o aflat un
ciocotişan o pungă cu galbini. Şî o fo’ la oi şi-o săpat să facă colibă
acolo. Şî o dat de punga ceie înt-o fântâné. Şi-api merem şi noi
coptiii câte zece, în Vârvu’ Şătrii, unde era fântâna Pintii, că o tăt
lăsat galbini acolo. Şi-api săpam şi ne suduieu oaminii, că umblam
în fântâni, că nu le puté bé marhăle apă.
Când o fo’ slujba de Paşti de la beserică, de să citesc cele doişpe
Evanghelii, ne spuné c-o fo’ un băiet, care nu ştiu ce ladă o zâs că
o avut Pintea. Şi-apoi iar ne-am dus ş-am tăt cătat, da’ n-am aflat în
veci nimnic. Băiatu’ zâcea că lada ceie să deştide în zâua de Paşti.
Pă când l-o-mpuşcat pă iel, s-o strigat lucrurile lui, n-o fo’ minciuni
că voroveu oaminii de de-acele p-acolo.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008
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12.

Oraţii de nuntă din
Coruia

Noroc, noroc, cinstite,
Staroste din loc
Ieşiţ-ar păru’ pân clop
Şi pădutii pân cojoc.
Izmenele pân gaci
Tăt cu pumnii să le bagi.
Înălţata împărăteasă
Mi-o spus astăzi mie la
cununie
Vo’ câteva semne după care
să ne conducem.
Şi mireasa iasta de aici s-o
ducem.
Şi acolo unde om găsi
Porţile deschise, mesele
întinse
Paharele umplute
Acolo să intrăm
Păstă dânsa să ne ducem
Noi am cutreierat acest
oraş,
Mare cât un stăuraş
Şi aicia am găsât
Poarta legată cu paie
Numa-n cap ca să ne saie
Atâta lume adunată,
Tăţi cu gura căscată.
V-am adus nişte prune
uscate
Şi aşteptăm gurile astea
state.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010



Ho, ho, ho, măi,
Cinstite sol de crai,
Că pe mine nu mă spai.
Tu cu tonuri de cucute
Şi cu oameni de aieştia
Zici că-s babe stătute.
Da’ după cum îmi pare
Vă cam doare pă la şale
Şi vă stă mintea la oale.
Ieşiţi în drum
Şi faceţi mai la dreapta
Că la dreapta este o coastă
cu podbal
Să mâncaţi, să vă săturaţi
Şi apoi, apoi să poftiţi pă
la noi.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

Ţâpaţi grâu, nu ţâpaţi orz
Că ni-i mirele frumos
Ţâpaţi grâu, nu ţâpaţi
pleavă
Că mireasa ni-i de treabă.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

Mireasa mai tre să ştie iară
Ce bani umblă-nt-a lui
ţară.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

Cinstite, nănaş mare,
M-o bătut ca pă ţâgani,
Că i-am dus
pe puţini bani.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010
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Când o prins-o pă Fata Pădurii

Odată, patru feciori o reuşit să o prindă pă Fata Pădurii. Tăt o cântat,
tăt o cântat, şî i-o zâhăit. Era naltă, frumoasă, cu un păr lung până la
călcâie.
Orice o întrebat-o, nimnic nu le-o vrut spune. Numa’ leacu’ la tăte
animalele numa’ la porc nu le-o spus. Că la porc nu este alt leac, numa’
cuţâtu’.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Fata Pădurii pă prispa căsii

Înt-o noapte tata dormind în colibă, o auzât un glas cântând de răsuna
tătă pădurea. O ieşit afară să vadă, că el o gândit că-i Fata Pădurii.
Şi-o văzut-o că avé păr lung, şi zbura. Şi l-o apucat spaima. Şi atunci
şi-o adus aminte, i-o spus bătrânii că ié nu să teme de nimic numa’ de
piaptăn. Atunci o spăriet-o:
- Hai, mai aproape, că te-oi teptăna io pă tine!
S-o spăriet şî o fugit.
Dimineaţa când s-o sculat tata, pă prispa colibei era un pat de flori şi
să vedea că o durnit acolo.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Omu’Apii

Mama când o fo copil o trimis-o părinţii să aibă grijă de o holdă de
grâu, să n-o mănânce păsările.
Holda era dincolo de râu. I-o pus în traistă o dărabă de ptită de mălai,
slănină, apă şi un clopot, să sparie pasările.
Pă la amiază o venit o ploaie mare, mare. Era întuneric că nu-şi vidé
nici mâna.



Noa, acuma frate,
Tăţi şi tăte-s împăcate.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

13.

Starostele mirelui
răspunde:

Doară ca voi
Ne-om împăca şi noi
Noroc să aivă tinerii
Noroc, să trăiască,
La mulţi ani!

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010

Crai mândru şi frumos
Lăsat de la Domnul Cristos
De la badea Gheorghe
Şi lelea Mărie
Care-o fată o avut
Care când s-o născut
Mare bucurie o avut.
Şi la Sfântu’ altar
o chemat-o
O ajuns naşterea,
Apoi creşterea
Din taină-n taină,
Până la a şaptea taină,
Care este taina
Sfintei cununii.

De la Graţian Pop, 73 ani,
Coruia, 2010
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Atunci, o luat hotărârea să margă acasă. Când o ajuns, locu’ pă unde
trecea era tăt apă. Ea nu s-o speriat. Şi-o vrut să treacă.
Atunci o văzut în mijlocu’ apii o stâncă mare, şi pă ea un om cu păr
mare până la jerunţi, alb ca omătu’. O ridicat mâinile în formă de
cruce şi-o zâs:
- Opre-te, nu te duce, că îi muri! Du-te până la pod!
Ié o început să plângă, o zâs că nu ştii drumu’.
Omu’ o spus:
- Ié-o, pă lângă apă în sus şi io te-oi însoţî. Şî o mărs până la pod.
La pod omu’ s-o făcut nevăzut.

De la Ileana Drăguş, 70 ani, Onceşti, 2010

Glosar

aglici - toporaşi;
bonzar, bonzari – cărăbuş;
calci – plantă erbacee, perenă, toxică, având tulpină ramificată la
bază, flori mari şi galbene şi frunze groase - care creşte prin bălţi şi
locuri umede;
ciârca - joc cu o bâtă şi o minge, care se juca pe Valea Izei în
Duminica de Paşti;
florie – plăcintă umplută cu varză şi coaptă în lespede;
împuţî cu ai – a unge cu usturoi;
înstruţa – a împodobi;
mâţucă – salcie;
necliş – macriş, plantă erbacee cu frunze alungite şi cu gust acru,
folosite în alimentaţie;
ruguţ – trandafir, trandafir sălbatic, măceş;
scrijelucă – felie foarte subţire, feliuţă;
Staole florilor – sărbătoare celebrată la Florii, când se împodobesc
staolele oilor cu flori;
stolnic – pâine mare ritualică, care se prepară la sărbătorile mari de
peste an şi la nunţi; pască;
ştenă – scenă;
zâhăi – a supăra, a sâcâi, a necăji;


