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Obiceiuri de primăvară şi vară la Şişeşti
(Zona Fisculaş)

Bunavestire

Să sfinţeşte apa, când îi vreme bună, să face afară, când îi vremea
rea, să face în biserică. Preotul sfinţeşte apa şi toată lumea cu un
pahar în mână sau o ceşcuţă, aduce acasă un miez de apă sfinţâtă.
Să numeşte sfinţârea apei mici. După ce să termina slujba la biserică,
să face asta.
Api să aprinde oarice frunză şi cu aceie să afumă pângă casă. Să
afuma casa, grajdul, ferestrele şi fântânile. Puném pă jaratic frunze
uscate, că alea scot mai mult fum şi înconjuram casa de trei ori. Să
făcea şi un foc, ca să nu zie şerpii.

De la Ileana Bonte, 73 ani, Şişeşti, 2011

Floriile

Să sfinţău mâţucă de Florii, şi să aducéu acasă de la biserică. Să
ţînéu la icoane, să dădéu şi la animale şi când vine furtună, vreme
mare, când tună şi trăzneşte, aprinzi mâţucă de-acele. Să ţâneu tăt
anu’ în casă, mâţucăle de la Florii.

De la Parasca Şişeştean, 75 ani, Şişeşti, 2011

Paştele

Noi pregătim toate mâncările în sâmbăta de Paşti. Făcém pască,
cozonac, miel, ouă vopsâte, zămucă de miel, sarmale.
Mielu’ să tăia atunci aproape de Paşti şi după ce să lua pielea di pă
iel, tăié spata, jumătate. În pticioru’ dinainte să face umplutura sau
drobu’. În umplutură tăiei flecurile alea de miel, deci măruntaiele, şi
le frijei puţân. Pe urmă punéi nişte miez de pâine uscată şi punei nişte
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măi,
Ei, da să trec calea
dorului,
Da‘ să trec calea dorului,
Da‘ la curţâle binelui,
Da‘ şi norocul omului,
Da‘ şi norocul omului,
Ei, da‘ să dau mâna cu
norocu‘
Da‘ să dau mâna cu
norocu‘
Da‘ că s-o dus arde-l-ar
focu‘
Că s-o dus arde-l-ar focu‘
Ei, da‘ să dau mâna cu
tigneala,
Da‘ să dau mâna cu
tigneala,
Da‘ că s-o dus arde-o-ar
para,
Da‘ că s-o dus arde-o-ar
para,
Ei, că minte-avui, noroc
n-avui,
Da‘ minte-avui, noroc
n-avui,
Da‘ dădui mintea pă
norocu‘
Da‘ ş-amândouă ptică-n
focu‘
Da‘ ş-amândouă ptică-n
focu‘
Ei, şî dădui mintea pî
tihneală,
Da‘ dădui mintea pă
tihneală,
Da‘ ş-amândouă ptică-n
pară,
Da‘ ş-amândouă ptică-n
pară.

De la Buda Ana (a lui Ion),
73 ani, Ungureni 2010



ouă crude, tiperi, sare, pătrunjei, slănină friptă; şi api să punea
la cuptor. Să pune slănină păstă el.
Pasca să face la noi cu brânză dulce. Punéi scorţâşoară în brânză,
vanilie, lămâie, stafide. Şi demult tare, când am fo’ fată, tăt aşă
s-o făcut pasca la Paşti. Aluatul să frământa cu lapte, ouă, drojdie.
Şi îl făcei aşă cu sucitoarea. Şi api să împătură pasca şi să pune
brânză. Şi api facem aşa nişte cipci. Puném aşé nişte cruci multe
şi dese şi mai mici, ca nişte aţucă. Pasca să ungea cu ou şi să
dădea la cuptor. Pasca o făcem în sâmbăta de Paşti, să sie
proaspătă.
La Înviere merem sâmbăta noaptea, la miezu’ nopţî. Şi duminică
dimineaţa, să mere la slujbă şi atunci ducem şi la sfinţât. Atunci
tre să sie tăte păştile pângă beserică, pă jos. Merem cu coşerneu’
până la beserică şi îl punem pă jos. Api şterguri care, de care.
Amu’nu-i aşé mare concurenţă. Da’mai demult, api să nu aivă alta
model ca a tău. Lucra să nu vadă nime’, lucra noaptea pă ele, să
gate la Paşti.
Ducém la sfinţât în coşerneu, pască, colac, ouă, api mai pun şi câr-
naţ care au, slănină. Api când fac mâncare, taie din slănina ceie,
că zâce că-i slujâtă, şi frig un ptic în mâncare. Api să hierbe şi
şuncă la noi, da’ nu să duce la sfinţât, puţini îs care duc.
La noi ouăle să vopsăsc cu coji de ceapă şi punem frunze de
pătrunjel şi le unjem cu slănină după ce le vopsăm (trifoi, laba
gâştii, să să vadă încrestăturile frumos, pă ouă).

De la Parasca Şişeştean, 75 ani, Şişeşti, 2011
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Mi s-o dus tinereţea

Ai, mi s-o dus tinereţea,
măi,
Cum duce vântu‘ frunza,
măi,
Mi-o trecut a mé viaţă,
Cum trece luna pân ceaţă
Ş-o vinit bătrâneţea, măi,
Cum vine bruma toamna,
măi,
Când gândé că mi-i mai
bine,
Bătrâneţea-i lângă mine,
Şi-mi rămân horile mele,
Ce m-am stâmpărat cu ele,
Tata mândru le-o cântat,
măi,
Şi mie mi le-o lăsat,
Io le-oi lăsa la copii, măi,
Le-or cânta cu drag şi ii,
măi,
La copii şî la nepoţi, măi,
Să le cânte cu drag tăţî,
Pă mine m-or pomini, măi,
Când p-aicea n-oi mai fi.

De la Cârtiţă Victoria, 60 ani,
Libotin 2010

67

De jelea vieţii mele

Ai, de jelea vieţii mele,
Plâng pietrele pă vâlcele,
Păsările-n cuiburele.
Plâng şi eu da‘ plâng şi ele
De jelea traiului meu, măi,Gospodărie din Şişeşti, 2011; foto Florin Avram



Am încercat o dată să vopsesc cu ceară de lumânare câteva ouă, da’
e tare mult de lucru, trebe să ai răbdare şi am încercat pă ou fiert,
nu l-am golit de conţinut.
Da’ era aci o femeie de-a Ulcului. Ea scotea conţinutu’ din ou, o
chema Maria Ulcului. Le punea afară să să usuce. Când mergeam la
şcoală tare îmi plăcea că le vedeam colorate, agăţate în copac sau în
crengi. Ea mai punea şi sclipici pe ele şi arătau ca nişte globuri. Fa-
milia asta Ulc, vine de undeva din Lăpuş şi de acolo o adus obiceiul;
la noi nu este aşa ceva.
Api erau care duceu ouăle gata corăţâte, la sfinţât. Cojile sfinţite se
dau la găini, nu să aruncă. Era credinţa că nu să aruncă nimic
ce-i sfinţât, să dă la animale, să să bucure şi ele de ce-i sfinţât.

De la Iuliana Şişeştean, 51 ani, fosta învăţătoare în comună, Şişeşti, 2011

Vinerea după Paşti să face maslu şi să duce fărină de mălai, oloi,
sare, apă de la izvor, la sfinţât acolo la biserică. Şi fărină să da la
animale şi să pune’în tocană, cum făcém noi. Şî zâce rugăciuni pân-
tru animale. Câtă vreme să sfinţăşte, zâce:

Să să înmulţască,
Ca şi al lui Avraam
Şî al lui Isaac.

De la Ileana Bonte, 73 ani, Şişeşti, 1938
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Plâng pietrele pă părău,
măi,
Plâng ele da‘ plâng şi eu,
măi,
Plâng ele da‘ plâng şi eu,
măi,
Da‘ ca şi omu‘ cel sărac,
măi,
Nimăruia nu-i drag, măi,
Numa vara-ntr-on dărab,
măi,
Când îi lucră la găzdac,
măi,
După vremea lucrului,
După vremea lucrului,
măi,
Îl trimete dracului, măi,
Îl trimete dracului, măi,
Aşé né horea tata, măi,
Că, vai de-amar i-o fost
lumea, măi,
Vai de-amar i-o fost lumea
măi.

De la Cârtiţă Victoria, 60
ani, Libotin 2010

68

Tăt aşé zâc oaminii

Ai, tăt aşé zâc oaminii,
măi,
Tăt aşe zâc oaminii,
Că io ştiu num-a hori, măi,
D-am cu cine semăna,
măi,
Am cu cine semăna,
C-aşé horea şi tata, măi,
Da‘ n-am învăţat hori
culcată,
N-am învăţat hori culcată,

Cămaşă femeiască din Şişeşti, 2011; foto Florin Avram



Armindeni

Amu’ să ţâne mai puţân, da’ mai demult, eu ţân minte, când să
aducea mesteacăn şi să punea la poartă. Să punea şi hârtie cre-
ponată să-l decoreze.

La Ispas să pune mintă pă jos, pă pat, şi în biserică.

De la Iuliana Şişeştean, 51 ani, fosta învăţătoare în comună, Şişeşti, 2011

Rusalii

Să puneau crengi de tei, de la poartă, până la uşă, la ferestre, la
blidele de pe pereţi, în cuiu’cela să agăţau crengi de tei. Şi cât tre-
buia să umblăm să găsim teiţă, să fie înflorită. Când îs Rusaliile
târzâu, atunci îi înflorit. La icoane, la grindă, puneam. La poartă
să punea o creangă mai mare. Omu’aşé s-o apropiat mai mult de
natură.
Să meré la sfinţât la ţarină şi sfinţăsc şi unde sunt cruci în sat, la
locurile unde sunt cruci. Să aduc spice de grâu sfinţât.

De la Parasca Şişeştean, 75 ani, Şişeşti, 2011
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Că le-am învăţat la sapă.
Da‘ horem cu tata-n
postată,
Horem cu tata-n postată,
De când eram mică fată.
N-am învăţat hori durnind,
măi,
N-am învăţat hori durnind,
Că le-am învăţat la fân,
măi,
Da‘ mulţămăscu-ţi tată ţâie,
Mulţămăscu-ţi tată ţâie,
Că mi-ai lăsat glasu‘ mie.
Să te ierte Dumnezău,
Că mi-ai lăsat glasu tău,
măi.

De la Cârtiţă Victoria, 60 ani,
Libotin 2010


