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Colindăm, Doamne,
colind.

Că mama ţie ţi-a da,
Colindăm, Doamne,
colind.

Şi cheile Raiului
Colindăm, Doamne,
colind.

Colecţia MARIA
MIRELA PODUŢ

Colinde

33.

La curţâle lui Crăciunu

La curţâle lui Crăciunu
S-a născut un Domn prea
bunu,
La curţâle lui Crăciun.
Care este-on tinerelu,
Străluceşte ca ş-on stelu,
La curţâle lui Crăciun,
Ca o rază de la soare,
Şi din Raiu mândră floare,
La curţile lui Crăciunu.
Crăciuneasa aşa auzâră,
Lui Crăciun aşa-i grăiră:
La curţile lui Crăciun,
Fericiţi sunteţi voi doi
S-a născut Cristos la noi
La curţile lui Crăciun.
Crăciunu s-o-mbucuratu
Şi la Maica s-a rugatu,
La curţâle lui Crăciun.
Iarăşi Maica i-a grăitu,

Colecţia MARIA MIRELA PODUŢ

Obiceiuri de iarnă (Fisculaş)

Umblatul în pt’ez în Dăneşti

Umblam în pt’ez’ așă să zâce când mérém cu colinda.
Din 15 noiembrie, când începé postu, deja începém cu colindele.
În tătă duminica făcém repetiții. Mérém duminica după-masa,
după ce să găta la biserică la un unt’ieș care șt’ié mai multe.
După repetiții, ne jucam. Colinde mai învățam și de la părinți.

Nu umblam pé mulți laolaltă, zâcem că pot’e nu ne-or
primni în casă că nu erau tăt’e căsâle mari, o fo căs’și mai mnici.
Noi am fost cinci dintr-o casă, cinci fraț șî am umblat tăț laolaltă.
Un grup de colindători trebe să fie format din băieți și fete. Când
întrau în casă’trebuié să intre băieții mai întâi, nu fet’ile, așă d’e
noroc. Să zâce că băieții aduc noroc la casă, să nu între fet’ile că
aduc sărăcie. Api era o fată tare înaltă ș-apoi zâcéu omin’ii că i-
or da caier dacă-i așa mare și mai umblă cu colinda. Apoi ié când
să băga în casă să făcé t’iupuc să hie mai mnică.

Când intram în casă, zâcém: ”Bună sara lui Crăciun!” Și
când ieșăm, dacă era fété la casă: ”Câți cărbuni în vatră, atâția
pețitori la fată!”, apoi mai zicém, ca o urare de noroc: ”Cât’e
zmicele, atât’ea d’ițăle!”

Nu să dăd’e bani atuncea, numa pomin’ioare, alții făcéu
mai mnicuță, alții mai măricele, care cum put’éu. Api mérém,
lăsam pomenile la o casă und’e știém noi, mai aprope de drum
sau altund’eva unde să nu ne hie greu d’e mărs, că să adunau, nu
le put’éi strânje tăt’e în straiță. Șî în ceie zî mérém după ele. Api
n’i le lăsau und’e put’éu omin’ii că atuncia nu erau nici atâtea
vasă ca amu, altu le puné în sâtă, altu într-o covecioară d’e
frământat pâinea. Noi avém așă ca o cămară, așă îi zicem noi, da
era o casă apart’e și acolo în podu căsî mi le lega tătuca într-o
straiță și le puné la uscat că altfel să strâcau. După ce să uscau,
le aducém în casă, le încălzăm în blodăr, în cuptor și era ca făcute
de atuncea. Nu le aruncam.

D’e Crăciun făcém pomen’e, făcém cozonac, că nu să
făcéu prăjituri atuncea și costiță, friptură d’e porc, varză
umplută, cârnaț. Înainte de Crăciun să tăié întătdeauna porcu’.

Umblam aproape pân tăt satu’ că nu era așă mare satu’
atunci. Da nu să umbla numa cam până la 12 nopt’ea c-api să
făcé Lit’ia la biserică. Atunci lumea să duce la biserică și noi
copt’iii ne trăjăm acasă șî începéu ceia mari să umble, feciorii,
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Iarăşi Maica i-a grăitu:
La curţâle lui Crăciun,
Rogă-te Fiului meu
Că el este Dumnezeu,
La curţâle lui Crăciun.
De când Domnul s-a
născutu,
Lumea de dar s-a umplutu,
La curţâle lui Crăciun.
De darul Domnului Sfântu
Că s-au născut pre
pământu,
La curţâle lui Crăciun.
Să fii gazdă vesăloasă
C-ai ajuns Crăciun frumos,
La curţâle lui Crăciun.
Cu găzdoaia de-mpreună
Să trăiţi viaţă bună,
La curţâle lui Crăciun.

De la Pop Irina, 67 ani,
Cetăţele, 2012

Mândru-şi cântă-on cerb
în codru

34.

Mândru-şi cântă-on cerb în
codru,
Mândru-şi cântă-on cerb în
codru,
Dimineaţa lui Crăciun.
Dar nu-şi cântă, cum să-şi
cânte,
Dar nu-şi cântă, cum să-şi
cânte,
Dimineaţa lui Crăciun,
Aşa-şi cântă de c-o jele
De gândeşti că codru
pt’iere,
Dimineaţa lui Crăciun.
Nime-n lume nu-l aude
Numa-o dalbă

bătrânii, să mai ducéu unu la altu sau la n’iamuri.
La Crăciun să mai umblă cu bondroșii, d’iaișt’ia ce să

gată cu dronjile și cu Steaua. Cu Viflaimu să umbla în zua d’e
Crăciun, iar a doua zî d’e Crăciun să umbla pă sat’e. Până la
clasa a IV-a să umbla cu straița și apoi băieții umblau cu
Viflaimu. Nopt’ea șî în zua d’e Crăciun umblau aici pân sat iar
a doua zî de Crăciun méréu în Bontăieni sau pă sat’ile unde
avé ii pret’ini. 1

Colindatul în Negreia

Copt’iii mai mărișori, clasa a III-a, a IV-a, umblau cu
colinda pân sat. Ceialalți mai mnici umblau d’e-a zua. Da d’e-a
zua nu să colinda. Méréi în casă, zâcéi ”Bună zua lui Crăciun!”
și dăd’e omu’ on pup sau nuci, mere. D’e-a noptea să colinda șî
atunci să dăd’e tăt pomană, da aceie era mai mare și frumos
împlet’ită. Care erau mai mari umblau cu Steaua, cu Irodu, cu
Viflaimu, cu ”dronjile”, cu ”dronjile” s-o umblat de când lumea.
Am umblat și cu colinda, da atunci să colinda “Veniți păstori din
Viflaim”, “Tri crai d’e la răsărit”. Mai era “La curțile lui
Crăciun” o colindă foarte veche, colindată de băieții mai mari.

D’emult, ”moșu cu dronje” avé alt rol. Era un fel de pază
a copt’iilor, el păză copt’iii. Intrau copiii în casă, colindau, apoi
intra și moșu și primea și el ceva. Sărea, să scutura, dădea mâna
cu cei din casă, mai dădea și în lampă și să stingea lampa-n cui.
Cei din casă săreau să-i ia masca să vadă cine-i și el nu să lăsa.

Bondroşi; foto: Felician Săteanu

1 Performer Irina Pop, 67 ani, Cetățele, 2012
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împărăteasă,
Dimineaţa lui Crăciun,
Pântr-un puiuţ de fereastră,
Pântr-un puiuţ de fereastră,
Dimineaţa lui Crăciun.
La-mpărat de i-a datu,
Împăratu s-o sculatu,
Dimineaţa lui Crăciun.
Pă obraz când s-o spălatu
Lui Dumnezău s-o rugatu,
Dimineaţa lui Crăciun.
Puşca-n mână o luatu
Şi la codru o alergatu,
Dimineaţa lui Crăciun.
Află cerbu hodininu
Sub tufă de rozmalinu,
Dimineaţa lui Crăciun.
Încoardă puşca să-l
împuşte,
Coardă puşca să-l împuşte,
Dimineaţa lui Crăciun.
Hop, hop, hop nu mă-
mpuşca
Că io nu-s cine gândeşti tu,
Io-s Ionu Sântionu,
Nănaşu lui Dumnezău,
Dimineaţa lui Crăciun.
Blăstămat de Tatăl Meu,
Blăstămat de Tatăl Meu,
Dimineaţa lui Crăciun.
Să fiu fiară-n codrior
Nouă ani şi nouă luni,
Dimineaţa lui Crăciun,
Şî p-atâtea săptămâni.
D-apoi acele-mplini-le-oi,
Dimineaţa lui Crăciun,
Jos la sate traje-m-oi,
Slujbe sfinte face-mi-oi,
Dimineaţa lui Crăciun,
Slujbe sfinte şi itroasă,
Slujbe sfinte şi itroasă,
Dimineaţa lui Crăciun,
La cele zâle frumoasă,
La cele zâle frumoasă,
Dimineaţa lui Crăciun.
Slujbe sfinte cine-ascultă
Tăt ascultă Maica Sfântă,

D’e mult’e ori, când intra în casă, își lua masca de pe cap și
primea mai mulți bani.

Umblam câte 4-5, 5-6 copt’ii, da fet’ile n-avéu ce umbla
fără măcar un băiat, nu era voie să meri în casă numa fété în
noaptea de Crăciun, fără un băiat. Băiatul deschidea ușa, el
strâga: ”Slobod îi a colinda?”, nu fet’ile. La plecare să zâcé,
unde erau bătrâni:” Cât’e paie pă casă, atât’ea băncut’e pă
masă!”, und’e era mai tineri: ”Cât’e așt’ii la tăitori, atâția
copt’ii după cupt’iori!”, apoi la care nu ne plăcea ce ne
dădeau:”Câți cocoși, atâția prunci burduhoși!”, mai zicem și ”S-
aveți noroc!” ”S-aveți sănătate!”, da cea mai frumoasă urare
era: ”Cât’e paie pă casă, atât’ea băncut’e pă masă!”, und’e era
fet’e: ”Câți cărbuni în vatră, atâția pețitori la fată!”.

Până la orele 10-11 umblau tinerii, băieții și fetele. De-
acolo méréu bătrânii, căsătoriții. Api méréu la părinț, la nănași,
la frați căsătoriți și api până d’imineața tăt colindă.

D’e Anu Nou, nu umblau fét’ile, numa băieții care
umblau cu Plugușorul, cu Pomușorul, cu Capra.

Pomușorul era făcut ca on pom, Sorcova îi zice mai nou,
da mai d’emult îi zicé Pomușoru. Era exact ca on pom pe care se
puneau ciocolăzi. Erau trei persoane: păstor, înger și crai.
Păstoru zice niște versuri.
Păstoru intră întâi în casă și spune:

Visul vid’erii nu vi-l pot spune,
Nu t’e bucura, maică, pentru această minune,
Pentru această mare minune noi păstorii ne
bucurăm,
Unu după altu să intrăm.

D’e mult’e ori erau 2 păstori și-on crai. Intrau în casă,
pun’éu pomușoru pă masă, apoi corindau o corindă, de obicei
“Tri păstori”. Pă când găta de colindat, ziceau:

Gată, gată, frat’e, tașca
Pă cum ni să gată gazda
Să ne deie plata,
Să n’e deie ce-am cerut
Dacă bine-o priceput:
Bani lați cu arjânt suflați
Șî băncut’e cât d’e mult’e
Că nouă nu ni-s urât’e,
Că-s ușoare la purtat
Și cuspori la numărat.”
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Dimineaţa lui Crăciun.
Să fii gazdă bucurosu
C-ai ajuns Crăciun
frumosu
Dimineaţa lui Crăciun.

S-ajungeţi mulţi Crăciuni
Cu pace şi cu sănătate.

De la Pop Irina, 67 ani,
Cetăţele, 2012

Dumnezeu dintru-nceput

35.

Dumnezeu dintru-nceput
Mândră lume şi-a făcut
Ş-on Adam mândru, fru-
mos,
De mână că l-a luat
Şi în Rai că l-a băgat,
De mâncare ce i-a dat:
Din toţi pomii să mănânce,
Numa din cel înflorit
Nu mânca că eşti oprit,
Nu mânca că eşti oprit.
Şarpele cel veninos
A plecat o creangă jos
Ş-a luat on măr frumos,
Ş-a luat on măr frumos.
La Eva că i l-a dat,
Eva l-Adam l-a-nchinat,
Dumnezeu a şi văzut.
Măi, Adame, ce-ai făcut,
Măi, Adame-i méré jos
Şi-i lucra ca on păcătos.
Şi tu Evă, iară-i méré
Şi-i lucra ca şi-o muiere
Şi-i naşte prunci cu durere,
Şi-i naşte prunci cu durere.
Io cu dragu nu m-aş duce
Din grădina cea dulce,
Din dulceaţa pomilor,

Gazda le pregăt’é bani, le dăd’é cât put’é: 1 leu, 2 lei.
La ieșire d’in casă, zâcém ”Anu Nou fericit!” sau
”La mulți ani!”.
Când umblam cu Plugușorul, zâcém:

Mâine anu se-nnoiește,
Plugușoru să porneșt’e
Și începe a ura
Pe la case-a colinda:
Aho, aho, copii și frați,
Stați în loc și nu mânaț‘
Și cuvântu mi-ascultați
Am venit cu voie bună
După datina străbună,
Mari și mici, cu moț la bici,
D’in clopot’e să sunăm,
Brazd’e să scuturăm
Și gazdei să-i urăm...

La Viflaim erau 2 crai, 4 păstori și un înger. Da amu
umblă numa 2 păstori și un crai. Îngerul era îmbrăcat numa în
alb, cu o cămașă de pănură albă de la femei, on chipiu alb în
cap, o botă cu cruce pă ié și c-on cinghit’eauș (clopoțel) legat de
botă. Păstoru’ era îmbrăcat în izmene d’e pănură albe sau
cioareci albi, curea lată, cămașă albă și cușmă rotundă în cap.
Craiu era îmbrăcat în roșu, avé o fustă roșie până la jănunț, on
sfetăr roșu pă el, chipiu roșu în cap.2

Practică magică de Anul Nou
(ca să nu se mărite fetele ”pe sate”)

În preajma sărbătorilor, fetele care doreau să se mărite în
anul următor făceau diverse practici, în speranţa că se vor căsători
cu cineva din satul lor şi ”nu vor merge între străini”.

Mai demult, ca să nu le ieie feciorii d’i păstă sate pă fet’e,
să le ieie feciori d’in sat, la Anu’Nou trebuié să strângă d’in casă
părăsâturi: on t’iaptăn pă care nu l-ai mai folosit, păr d’in cap,
care s-o adunat, coji de ouă etc. Părăsâturile trebe puse înt-on
coș pe care nu-l mai folosești. Coșu trebe dus între hotare și pus
cu gura cătă cela sat, ca să nu vie părăsâturile de-acolo încoace,
să margă părăsâturile de-aicia încolo.

Când s-o măritată soră-mea în Lăschia, s-o fo măritată
numa una în satu cela. Apoi când o dus-o p-aceie, omin’ii din
2 Performer Silviu Demian, 61 ani, Negreia, 2012
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Din mirosul florilor.

De la Pop Irina, 67 ani,
Cetăţele, 2012

Mare bucurie avem

36.

Mare bucurie avem,
Mărie, Sfântă Mărie,
Mare bucurie avem
Tot neamul pământului,
Mărie, Sfântă Mărie,
Tot neamu pământului
De naşterea Domnului,
Mărie, Sfântă Mărie,
De naşterea Domnului.
Domnu nostru Iisus
Cristos,
Mărie, Sfântă Mărie,
Domnu nostru Iisus
Cristos
Ce lumea din iad au scos,
Mărie, Sfântă Mărie,
Ce lumea din iad au scos,
Creştinilor de folos,
Mărie, Sfântă Mărie,
Creştinilor de folos.
Tri crai de la Răsărit,
Mărie, Sfântă Mărie,
Tri crai di la Răsărit
La-nchinare au venit,
Mărie, Sfântă Mărie,
La-nchinare au venit.

De la Pop Irina, 67 ani,
Cetăţele, 2012

Lăschia o zis că dăneștenii o legat ghem cu ață după rota d’e la
car ca să să ducă tăt’e acolo. Apoi o dus vo 7 de tăt’e.3

Şezătoarea

În postu’ Crăciunului se făceau șezători când avém d’e
tors, d’e cusut. Mai mult cu torsu să făcé șezătorea. Méréi în
șezătore cu caieru. Eram mult’e, șî cât’e 10. Api horém:

Șezătorea nu-i d’eplin
Fét’é-avem, feciori nu vin...

Ca să-i aducem pe feciori în șezătóre, țâpam câlț pă foc.
Api când vin’éu, băt’éu la ușă și noi zâcém: ”Pă horn, că nu ești
d’e domn!”.

Api vin’éu feciorii și furau fusu d’e la fet’e, c-apoi trebuié
să-i țuce, ș-apoi aiéste tinere erau rușânose, nu să lăsau așă ușor,
celelalt’e mai mari abie așt’eptau. Ș-api fujău afară cu fusu că le
era rușân’e în casă între ceialalț.

Claca

Să făcé mai d’emult clacă. O făcut tătuca clacă d’e gunoi
și d’e tors. Tătuca o avut pământ în Șurdești și-o făcut clacă d’e
gunoi că d’e la noi o fo d’epart’e să ducă d’in Dănești. Șî femeile
care o avut gunoi să ducă, o zâs să le deie d’e tors. Ș-apoi le-o
dat mămuca fuior și câlț și care o avut gunoi, o dus gunoi. După
clacă, într-o duminică sara să făcé joc. Să ducé mâncare: varză
umplută, colac cu nucă și băutură.

Met’ehău

La Bobot’ează, la feciorii bătrâni, care nu erau însurați,
le făcéu fet’ile babe. Și scriéu pă ele anumit’e poezii de o fată
care era mai urâtă, nu-i pun’é ceva fată frumoasă și zâcé că-i
pentru Vasalie sau Mnihai...

La Anu Nou să făcéu Moși. Îi făcé d’e paie. Da unu s-o
pus o dată el înt-on vârv d’e păr. L-o înfășurat alți feciori în paie
sau în fân. Ș-api alții umblau să-l aprindă. Api fujă sub pat în
casă că erau înalt’e paturile, d’in paie. Numa nu să arăta, nu
vorbé ca să nu-l cunoască.

3 Performer Irina Pop, 67 ani, Cetățele, 2012
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Strigături la joc

37.

Astă fată ştii juca,
Pâine nu ştii frământa.
Dar de pâine n-ar hi hibă,
Nu ştii fa nici mămăligă.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

38.

Câte fete sunt la joc
Toate aşteaptă să le joc.
Joace-le şi cioarele
Că mă dor pticioarele.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

39.

Fecioru care se ţine,
Ia fata care rămâne.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

40.

Care fată alege mult,
Se mărită după mut.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

Verjelul în Dăneşti

În zua d’e Bobot’ează să făcé Verjălu. Să hotărău 3
feciori, care erau pret’in’i, să facă Verjălu. Și în ajunu’ d’e
Bobot’ează umblau cu muzicanțî pân sat, pă le fet’e să le t’eme
la Verjăl. Cântau la fereastră până-i sloboză în casă. După ce
intrau în casă le invitau pe fete și pe părinții lor să vină. Ș-api mai
priméu muzicanțî bani de la gazde. Dar nu toți oamenii îi
primeau în casă.

Verjelul începea în zua d’e Bobot’ează, d’e la amniază
până cătă 12 nopt’ea. A doua zî să făcé răspunsu’. Se făcea joc
până pe la 10 seara și apoi să așăzau la masă. Acela zicé că-i
răspunsul. Fet’ile care méréu cu coșarcă, nu plăt’éu jocu,
Verjelu. Da care nu ducéu coșarcă plăt’éu. Apoi méré părințî cu
ele. Cele care méréu cu coșarcă pun’éu horincă, prăjitură, cârnaț
fript. Noi am stat numa la joc, până să-nsăra șî n-am mai stat pă
nopt’e.

”Legatu’ d’e Sfânt”-un obicei străvechi

Mai d’emult, când era zua unui Sfânt, să méré la
persoanele care purtau numele sfântului ”să-l lejă”. De exemplu,
de Mihail și Gavril, zâcé: Mérém să-l legăm pă Mnihai, pă
Găvrilă...” Și gătau coșarca cu prăjituri șî cu o oiagă d’e horincă
și o batistă cu cipcă colorată, cu struț cu care îl lega. Da nu să
pé lăsa legat, fujă în beci și să ascund’e omu’. Că dacă-l leagă,
trebe să facă uspăț cu joc. Apoi vin’e lume multă la joc și îi pun’e
batista pă umăr, îl lega și apoi zâce că-l d’ezleagă. Apoi mai
méréu și ceilalț care s-o adunat, i-o luat batista de pe umăr, îl
lega iară și-i pun’e oricâț bani pâncé o făcut acolo o masă și joc.

Da uspățu nu să făcé neapărat atunci când era legat, ci
și după mai multă vreme, dar persoana respectivă trebuia să facă
acest joc ca să nu rămână legat. S-o făcut și la oricâț ani după
ce l-o legat cineva. Da trebuia să facă acest ritual pentru că
nu-i voie să móră legat, așă să zâcé.4

Întâmplări cu Fata Pădurii şi Omu’ Nopţii

Tata tătuchii șid’é pă prag șî mânca d’e-amniază, șid’e
cu animalele. Cum stăt’é acólé, o vin’it o femeie la el, așă
țanțoșă. Era în ceasu’ ameazăț. Și el s-o uitat la ié și o văzut că
4 Performer Irina Pop, 67 ani, Cetățele, 2012
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41.

Nu gândi, mândră, că-mi
placi
Că numa de ură-ţi faci;
Nu gândi că te iubesc
Că numa te păcălesc.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

42.

Să ştii da cu coasa-n iarbă
Cum te ştii lega de babă.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

43.

Mă dusei la mândra mé
Şi-o aflai c-o haină ré.
Cea mai bună o cârt‘é,
Cea mai ră era pă ié.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

44.

Câte fete-s cu mărgele,
Toate-s mândruţele mele.
Numa una mărgele n-are
Şi-aceie mi-i dragă tare.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

are pt’icioare de oaie. Numa Fata Pădurii o putut hi, că ié are
pt’icioare de oaie și-i golă în spat’e. O vrut să deie după ié cu
toporu. Da pă când s-o-ntors el cu toporu, o fo dispărută femeia.
Așă să arăta, da zice că nu-i voie să dai după ié sau dacă vezi că
se mișcă orice, să nu dai că pot’e să-ți iéié put’erile. Numa să îți
faci cruce, să nu dai.

N’e spun’é tătuca că o fo on caz adevărat în Bontăieni.
O femeie o stat cu bărbatu altei femei, din alt sat, din Șindrești.
Șî aceie d’in Șindrești o trimăs pă dracu la ié acasă, să-i facă
ispravă. Șî o mărs într-adevăr și i-o făcut ispravă. Șî tăt dăd’e
după pruncu ii. O început să îmburde lucruri după el. Șî l-o dat
d’e slugă în Șișești că dad’e a scăpa de blestemu’ asta. Acolo,
cum o trecut pruncu pă lângă-o șură, o fo tri căz’ cu prune șî o
îmburdat tăt’e căzâle după prunc. Șî l-o țâpat pă prunc acasă
ominii aceia. Ș-apoi nu știu cum o scăpat, da zice că nu-i bine să
dai dacă-i d’iavolu acolo, numa să-ți faci cruce.

Omu’ Nopțî era on om cu copit’e d’e cal. Să zâcé că-ți
face rău dacă te împotrivești, dar dacă-ți faci cruce, fuge. Fata
Pădurii și Omu’ Nopțî să arătau ominilor oriunde, pe drum, în
casă etc. Șî în muscă să pot’e face șî t’e hârăiește tot timpu. Să
preface în animal, om, cal etc. Să arată mai tare celor care
contrazâc și zic că n-ar crede, care nu-și fac cruce, da șî la ceia
care-și fac cruce și dacă plăt’eșt’i d’e slujbe zâce că așă t’e
chinuieșt’e dracu, să hie el mai în față. Omin’ii își mai pun’é, ca
să se apere, arjânt d’iu, îl pun’é în pană d’e găină, mai foloséu
tămâia ca să se apere.

Fata Pădurii umblă adeseori cu alai de nuntă, oamenii
auzeau uneori noaptea când treceau prin locuri mai îndepărtate
de sat muzică și veselie ca la nuntă. Atunci se zicea că trece Fata
Pădurii cu alaiu. Ea are putere mare noapt’ea până încep să
cânt’e cocoșii, cam d’e la 4 d’imineața cântă cocoșii. Apoi nu
mai are așă mare put’eré.5

Fata Pădurii se zice că o existat. Mama o pățât. O fo dusă
oile la Măguren’i și o mărs după brânză acolo. Ș-o venit c-o soră
de-a lui tata cu coșurile cu brânză. Și știéu drumu’ că o mărs șî
o vin’it de mai multe ori. Și când o ajuns în ceva poiană s-o
întâlnit cu o femeie cu-n coș cu oale. Era o femeie mnică cu un
coș cu clondire de 2 literi și atuncea încă nu era de-acele. Ele o
salutat-o cu ”Bună zua!” Da femeia n-o zâs nimnic. Și-o vinit on
vânt și-o ploie după ce-o trecut femeia. Da înainte era sore și
cald. Ele s-o întors după ié da nu și-o dat sama. O mărs oricât
și-o văzut că nu-i bine. Pă drum s-o întâlnit c-on bătrân
și-o-nceput a plânje că nu știu méré. Că n-o mai știut nimnic,
n-o mai cunoscut nimnic. Bătrânu le-o arătat. Și asta s-o
5 Performer Irina Pop, 67 ani, Cetățele, 2012
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45.

Eu te joc pe tine lele
Să fii nora mamei mele;
Eu pe tine te-oi juca
Să fii noră la mama.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

46.

Astă fată jocă bine,
Mă învaţă şi pă mine.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

47.

La o fată mai “domnoasă”:

Dragă mândruliţa mea,
Io pă t'ine te-aş lua
Da mi-o spus vecină-ta
Că te culci sara cu soare
Şî te scoli la prânzu‘ mare.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

48.

Pentru fete care nu méréu
la joc când erau chemate:

T’emat-am broasca la joc,
Broasca-o-nceput a cârâi
Că cu min’e n-a vini.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

întâmplat la amn’iaza mare, n-o fo nopt’e, o fo în plină zî. Și o
mers după cum le-o spus moșu’ cela până o ajuns în Șurdești la
o casă und’e să pregăté d’e nuntă. Ș-o întrebat unde-s. Orice
femeie de-acolo o zâs: ”Vai, voi ați dat înt-orice urmă ră!” Și
le-o îndrumat ié să margă până or ajunje la bisericuța din Vârvu’
Cornului. Când o ajuns acolo, s-o d’eșt’is ceriu și pământu.
D’e-acólé o cunoscut tăt.

Unu d’e la noi care lucra la mină, o venit de la lucru la
12 nopt’ea. Șî s-o trezât d’imineața ținând ruji în mână și cu
hainele de pe el tăt’e sfârt’icat’e lângă Lacu Bodi.

Bărbații scăpau mai ușor d’e ié că, dacă știéu că-i portă
Fata Pădurii, zâcéu: ”Stăi că amu’ t’e leg cu brăcinariu!”.

Da este când nu o vezi, vin’e așă ca on vânt. Omin’ii când
să rătăceau, zâcéu că-i Fata Pădurii. T’e întunici d’e cap și nu
mai știi nimic.6

Ursitoarele

D’emult era ursâtori. Vin’éu când să nășt’é on copt’il și
spun’éu de ce-a muri, cum a muri, cât a suferi și ce-a păți în
viață. Zâcé că spuné la fereastră. Erau ca niște duhuri, erau niște
lumini ce să vid’éu la fereastră șî tăt jucau în jos și-n sus când să
nășt’é on copt’il.7

Practici de apărare a manei vacilor

La animale, atunci când fată vaca d’intâie, ca să nu să
ieie lapt’ile șî atuncia îi bine să pui arjânt d’iu în corn. Să taie on
pic d’in corn, să pun’e arjântu d’iu acolo și apoi on pic d’e ceară
peste el ca să nu iasă d’e-acolo.

Tot așa când fată vaca d’intâie, ca să nu ț-o strâce, să iei
cunună d’e la doi tineri care s-o luat laolaltă. Coronița ceie care
mai d’emult era d’in rozmalin. Io am făcut. Atâta m-am rugat d’e
badea făt să-mi facă rost d’e două coronițe d’e-acele să mni-i le
aducă. Apoi iară le-o dus la biserică. Acele două coronițe să dau
păstă vacă și trebe să se sărute doi frați, soră și frate, peste vacă.
Și se zice: ”Să nu să potă lua lapt’ile, cum nu să pot lua doi fraț‘
laolaltă!”8

6 Performer Silviu Demian, 61 ani, Negreia, 2012
7 Performer Silviu Demian, 61 ani, Negreia, 2012
8 Performer Irina Pop, 67 ani, Cetățele, 2012




