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Coborât-o coborât,
Îngerii Domnului Sfânt,
La niºtè pãstori pe câmp.
Pãstorii i-au întrebat:
Dè undè sînteþi mânaþi,
Noi sîntem mânaþi din Rai,
Dè la Maica Preacuratã,
I-o venit vremea sã nascã.
ªi-o nãscut un fiu frumos
Cu numele de Hristos.
Tãtã lumea i sã-nchinã,
Numa jidovii-l îngânã.
Jidovani afurisiþi,
Nu vã rabde Domnu Sfânt,
Nici în Rai, nici pe pãmânt.
De la Ileana Drãguº, 66 de ani, Onceºti, 

2005
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Zinè marea ca mai mare,
D-apoi marea ce-ºi adunã,
Îºi adunã-un dâmburel
Cu coarne dè tãurel,
Da-n corniþe ce-ºi mai poartã,
Legãnuþ de pãltiniuº,
Da-n leagãn cine-i culcat ?
Siu Maicii-nfãºurat.
Tãt în faºã dè mãtasã,
Dè nouã surori aleasã.
De la Ileana Drãguº, 66 de ani, Onceºti, 

2005
În iad numa dracu-i bun.
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Cuvânt cãtre cititori
Spiritualitata româneascã a þinut întotdeauna, pe de-o parte de
creºtinism, iar pe de alta de tradiþie.
De aceea tradiþia - element important pentru istoria culturalã a
românismului - este ºi va rãmâne un obiectiv esenþial în activitatea
Centrului Judeþean Pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Maramureº.
Un proiect ce concretizeazã acest obiectiv este ºi volumul de faþã,

, lucrare ajunsã, iatã în al cincilea an de apariþie
ºi la un numãr de  aproape 1800 de pagini!
Dorinþa noastrã este aceea de a tezauriza cât mai mult din diferitele
forme de exprimare ale folclorului condensate în elemente specifice
ale culturii tradiþionale, cu funcþie ºi valoare esteticã (rituale ºi
nerituale), realizate ºi conservate 
de anumite comunitãþi ºi prin care se reflectã expresia 
identitãþii lor.
Începând din acest numãr 16-17 drumul nostru, anevoios ºi nu de

puþine ori plin de obstacole, continuã cu o altã echipã redacþionalã. În
acelaºi timp are loc ºi o modificare în ceea ce priveºte structurarea
volumului, mai precis o împãrþire pe trei capitole (secþiuni) a
conþinutului:1. Articole ºi studii 2. Colecþii, culegeri de folclor3. Studii de antropologie.
Noutatea acestei noi structurãri este datã de capitolul al treilea care,
sperãm, va deveni în timp un alt punct de reper al revistei.
Sigur cã aºteptãm colaborãrile specialiºtilor (cu texte ºi articole) care
sã vinã în sprijinul eforturilor noastre de a realiza câte o micã piesã
din uriaºul mozaic al spiritualitãþii poporului român.
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