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Precuvântare. 

Partea cea mai mare a descântecelor din co- 
lecţiunea- de faţă e culeasă în Bucovina, 

Scopul publicării. lor nu este altul, de cât 
acela de îi mai da un nou isvor acelora, carii voese 

„să studieze poporul român. 

- Farmecele și vrăjile, despre cari se face amin- 
tire în întroducere și cari vor forma alte doue. to- 
muri asemene acestuia, le voiu publica mai târdiu, 
și anume când îmi 'vor ierta împrejurările materiale. 

Şi publicarea tomului de faţă, cu toată bună- 
voința mea, nu mi-ar fi fost cu putință, dacă Ono- 
rata Academie română nu mi-ar fi oferit spre 

“scopul acesta în ședința din 5. Martie 18855 un. 
ajutoriu de 500 lei. Pentru acest marinimos aju- 
toriu aduc aice Ivaltei corporațiuni adânca mea 
mulțămire. | N
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Totodată mă simțese îndătorit de-a mulțămi 

aice și acelor Domni, carii au binevoit a mă spri- 

jini în anevoioasa lucrare a culegerii descântecelor 

cuprinse în tomul acesta. 

Suceava în Ianuar 1880. 

_S. FI. Marian.



Introducere. 

Dintre toate ramurile de poesie poporană, câte 
ni-s până acuma cunoscute, cel mai nebăgat în samă 
a fost fără îndoeală acela al descântecelor 
farmecelor și vrăjilor. 

Incă nici 0 singură colecţiune, fie cât de mică, 
nu avem până acuma din acest ram. | 

Tot ce sa adunat şi s'a seris în privința această 
e respândit prin unele foi precum și prin unele co- 

“lecţiuni de datine- sau «le alte poesii poporane. 
Far bărbaţii, carii s'au ocupat cu adunarea 

- şi publicarea acestui ram de poesie poporană, siinț 
următorii: | | 

Prea Sânţia Sa episcopul Melchisedec,) 

, 

  

1) A publicat cinci “descântece și anume: de b u- 
bă-rea, de beşicu-cea-rea, de năjit, de câr- 
tiță și de cel-perit, în „Revista pentru istorie, 
areheologie și fiiologie“, an. IL. vol, I. fase. II. Bucu- 
resci. 1854. p.-552. —— 'Trekue însă de. însemnat că 
aceste descântece P. S. S. nu le-a cules dea. dreptul 
din gura poporului, ci numai le-a: reprodus dintwun 
manuseris, făcut de monachul Portirie în an. 1839
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G. Săulescu,) V. Aleesandri,) Gr. G. To-: 

cilescu,!) Dr. At. M. Marienescu,) T.T. Bu- 

în mănăstirea Bisericanii. ' Colecţiunea de descântece a 
monachului Porfirie e, după cât sciu eu, cea mai vechie. 

_Cu toate acestea însă descântecele dinti'ânsa puţin ce 
se deosebese de descântecele culese în timpul mai din 
urmă. 

) Asupra întregei eolecţiuni «de descântece a lui 
G. Săuleseu să se vadă raportul mieu presentat Aca- 
demiei române din Bucuresci și publicat în analele 
acesteia scria IL. t. VII. secţia IL. 1885, cară acuma 
reprodus ca adaos la finea colecţiunei de fâţă. 

3) A publicat cinci descântece: de divcehi, de 
Iele, de pocitură, de mușcatul șerpilor și 
de săgcetătură în colecţiunea sa de „Possii popu- 
lare ale Românilor“, Bucuresci 1866. p. 10 și 271. — 
Despre însemnătatea tuturor descântecelor acestora să 
se vadă studiul D-lui Nie. Densușan întitulat „Serutări 
mitologice la Românie și publ. în „Familia“ an. IV. 
Pesta. 1868 p. 199, 922 şi -49. 

*) A publicat trei descântece: de dam bla sau 
de Ele, de apucătură și întâlnitură și de 
dăoehiu; un farmec de dragoste, și done vrăji: 
luarea laptelui și a untului la vite și ca 

„Să se îngrașe oi și vaci. Vedi: Revista pt. ist. 
areh. și filolog.“ an. []. vol. |. fase. II. Bucuresci. 1834. 
p. 384. — D-nul “Tocilescu însă ma cules singur des- 
cântecele, farmecele și vrăjile acestea din gura popo- 
rului, ci cl le-a reprodus numai dintrun manuseris,. ce 
conține mai multe descântece, obiceiuri, și balade culese” 
spre folosul naţiei rumânesci de pe la lo- 
cuitorii din plaiul Prahova de Aron Prejbean. 

, 5) A adunat și publicat mai multe vrăii, farmece 
şi descântece din Banat, dintre cari amintese aice numai
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rada) I. Minescu,” IL. Berariu,) 1. B. Mun-. 
tenescu,) T. Michnea,%). 8. Manviuca,'!) 

pre acelea, cari îmi sânt cunoscute și anume: o vrajă 
de uriciune publ. în „lfoaea Gazetei“ an. 1858, 
luna August; altă vrajă anume: „paza“ publ. în 
„Familia“ an, II. Pesta 1866. p. 310; apoi descântecele 
„bubas, pcinstele“ și „vânturile publ. în 
„Familia“ an. IL. Pesta 1866. p. 371 și 406—407;- 
„intoarcerea urmei“, „einstelei (variantă) 

şi „leslegatul“ publ. în „Familia an.-III. Pesta 
1867. p. 69, 205 și 260. — Afară de acestea DI. Ma- 
rieneseu mai are încă o mulţime de farmece, descântece. 
și vrăji nepublicate. 

6) A- publicat patru descântece: de turbă, de 
beșica-cea-rea, de obrintit și de mușcatul 
de șerpe în colecțiunea sa de poesii poporane în- 
titulată, „O. călătorie în Dobrogia, Iași, 1880, p. 269 
— 217, 

1) A publicat doue descântece : de diochiu și 
de șerpe în „Foaea societăţii Românismul“ an. |. Bu- 
curesci. 1870. p. 95—96. 

8) A publicat trei descântece din Bucovina: de 
densele, de albeaţă şi de beşica cea rea 
în „ăurora română“ an. |. Cernăuţi. 1881. p. 57. 

?) A publicat un descântee de potecă în „Fa- 
milia“ an. N. Buda-Pesta 1874 p. 251, şi doue farmece . 
de dragoste cuprinse în articulul „/Ţerancele române 
în serbătorile mari“ publ. în „Familia“ an. XI. Buda- 

„Pesta. 1875. p. 63. 
„_) A publicat, după-cât seiu eu, numai un singur 

descântee „de diochiu din Maramures în „Familiac 
an. VIII. Pesta 1872 p. 316. e 

2) A publicat o vrajă și doue descântece din 
Banat cuprinse în studiul seu întitulat „de însem-
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un anonim") G. Dem. Teodorescu?) şi un 
străin anume: W. Schmidt.'% 

nătatea botanicei românesei“ în „Familia 
an. N. Buda-Pesta. 1514. p, 511 și urm, 

13) A publicat treispredece descântece și anume: 
de cel-perit, de strinsul ecl mare, de den- 
sele, de întâlnitură cu pocitură şi de 
diochiu, de beșica cea rea, de mușcătura 
şerpelui, de cei rei, de mușcătura lupului, 
de ursită, de cădutul viermilor, de supus, 
de desfăcut și de întore inima unul cătră 
altul ; vedi „Buciumul român, toae lunară, an. III. 
Iași, 1878. p. 135 și 175. 

13; A reprodus și publieut mai multe descântece 
în preţioasa sa culegere de „Poesii populare 
române“, Bucuresci. 1889. p. 3585—393, Cele culese 
de D-Sa sânt următoarele: da buba, dea pucat 
asupra căruia a scris și un studiu și l-a publicat în 
„Columna lui Fraian an. VI. Bucuresei 1575, 
No. 3., de încl eştat, de brâncă, de deochiu, 
din de vent, de judecată, legătura și des- 
legătura, de mătrice, lipitura și sbură- 
toriul, desfacerea de pagubă, de purici, 
de mușcătură de-șerpe, și de soure sec. 

„1 A publicit șese descântece din Transilvania : 
de gâlei, de durerea ochilor și de albuţă, 
de mâncătură la inimă, de obrinti t, de 
buba cea rea şi de diochiat. Vedi opusculul 
său întitulat „Das Jahr und seine Tage în Meinung 
und Braueh der Rominen Siebenbiirgens. Ein Beitrag 
zur Kenutniss des Volksmythus.« Hernannstadt, 1866. 
p. 35. — Asupra fiinţei mitologice „Sambe ce se 
află în descântecul-de durerea ochilor din această 
coiecţiune D-nul Aron Densușian a seris un studiu
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“ Aceştia sânt toți părbaţii, carii, după cât îmi 
este mie cunoscut, su ocupat până acuma ci adu- 
narea şi publicarea de deseântece, farmece și vrăji. 
Insă și aceștia, afară de D-nii G. Dem. Teodorescu 
și Dr. At. M. Marieneseu, au făcut'o mai mult în 
treacăt și din . întâmplare, 

Se nasce acuma întrebarea : oare ce să fie causa 
că din acest ram-s'a publicat până acuma așa de 
puțin, pe. când din celelalte ramuri 'de poesie și 
prosă, poporană s'au publicat mai multe colecțiuni, 
şi din când în când se mai publică, şi mai ales 
de un timp încoace mai nici 0. foae literară nu este, 
care să nu scoată la lumină în fie-care an cât: un 
număr oare care de cântece și poveşti. 

Sant mai cu samă doue cause principale şi 
anume : 

Ântâiu : “nepăsarea de literatura, poporană în 
genere, cară în special totala necunoscință a însem- 
nătății acestui ram de poesie poporană, “urgisirea 
și combaterea, lui din resputeri nu numai de cătră 
nisce nepăsători și. ignoranţi a tot ce e naţional, 

de mitologie comparativă foarte înteresant întitulat 
„Semo Sa ncus și Sambele“ și publ. în „Co- 
lumna lui 'Lraiane an. IX. Noaua serie. t. III. Pucuresci 
1882. p. 136. - -
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ci chiar până și de cătră unii din cei mai luminați 

şi destinși bărbaţi ai noştrii; 

Eară al doilea: temerea descântătoarelor și 

vrăjitoarelor de-a descoperi ori şi cui şi ori și când 

acest ram de poesie, ca nu cinn-va, descoperiudu-l, 

să li se iee darul de-a pută: și nai departe des- 

cânta și vrăji, sau să nu li ” sentemple în urma 

descoperirei, - vre o neplăcere din partea 'uutorită- 

ților publice și mai ales a celor bisericesti. | 

Ce se-atinge de punctul ântâiu nu mă pot opri 

de a nu reproduce aice părerea D-lui G. H. care, 
intrebat. fiind, după cum ne spune singur, din mai 

„multe părţi despre socotința sa asupra acestui ran 

de poesie poporană, într'o notă asupra importanţei 

unui manuseris de „cinelituri, prejudeţe, 
descântece, vrăjitori, și alte supersti- 
ţiuni de-ale poporului român“ se esprimă 

“în privinţa vrăjilor,  deseântecelor şi farmecelor 
astfeliu : | 

„Pentru amicul luminării și al înăintării popo- 
vului român și al literaturei nascânde naționale, 
înfățișază vrăjitoriile, descântecele și toate 
născocirile.și secaturile superstițiunei în general 
o tristă lectură, — da” pentru oamenii neculți 
chiar periculoasă; ele ui arată pre bietul nostru”
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popor din” partea cea mai umilitoare, fără de folos, 
numai pentru 0 pretinsă petrecere a publicului. ce= 
titoriu; o lectură, de care acesta s'ar pută încun- 
jura de o, cam dată, avend trebuință urgentă de 
alte serieri şi de alte mijloace de cultură. Supersti- 
țiunea. goală și otrăvitoare, precum ni s'ar presenta 
în culegeri ca cele amintite, fără remedii, espli- 
cări, povăţuiri, este prea tulbure isvor pentru îna- 
vațirea junei. noastre literaturi. Superstițiunea — 
deșartă credință — este fiica. celei mai geroase şi 
mai rușinoase nesciinţe, a celui mai înjosit grad 
al culturei unui popor, indobitocirea spiritului omi- 
mese, care nu. se” luminează nici nu se înalță, pe 
acea cale. — Şi cu atâta mai mult teehue să ne 
dechierăm în contra unei astfeliu de literaturi, când, 
pe lângă toate acestea, ca îşi propune. publica 
și prin urmare a populariza și iscodiri. ale super- 
stițiunei, cari nu oferesc nici într'o privire care-și 
care interes, nu cuprind în sine o scînteie de spiret, 
vre 0 idee poetică, umanitară, un simţement “nobil 
sau duios.*'3) | 

Aceasta e părerea D-lui G. H. despre descân- 
“tece, farmece Și vrăji, precum și despre toate cele- 

15) Foaia societăţii pentru literatura și cultura 
română în Bucovina. an, II. Cernăuţi. 1867. p. 96.
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Jalte născociri și superstițiuni ale poporului nostru. 
Dar nu numai el credea astfeliu, ci de părerea sa 

„au fost și mai sânt încă şi în qiua de astă -li 
“foarte mulți. 

Insă oare întru adevăr să fie acest ram de 
poesie poporană fără de folos, după cum credea 

"D-IG. H. și după cum mai cred foarte mulţi. şi 
acuma, oare să fie el un izvor prea” tulbure pentru 
înavuțirea junei noastre literaturi; să nu ne: ofe- 
rească el nici într'o privire oare-şi care interes, 
să nu cuprindă în sine nici o scinteie de spiret? - 
Și oare. întru adevăr să merite el nu numai -a fi 
disconsiderat și ignorat cu totul, ci chiar și com- 
bătut din rusputeri ori și când şi la ori şi. ce oca- - 
sune, cum s'a întemplat până acuma, de cătră mi- 
reni, pentru că nici între privire nu ni-ar oferi 

” Oare-și care interes, ear” (6 cătră preoțime, pentru 
că „lescântătorii şi vrăjitorii s'ar scula prin 
aceasta de-a dreptul în contra lui D-qeu*, de 
unde urmează apoi că „nici nu-i pedepsesce 
D-geu pre unii cu aceştia, de cât cu pedep- 
sele cele mai ruşinătoare sau cu moarte! 
crâncenă.) ş Șin fine oare „chiar nici aceia 

IP. Papiu. Cuvântiiri bisericesei, - Clușiu 
1876. p. 27.
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nu remân nepedepsiţi, cari văqend-pre alţii, 
că fac păcatul acesta, nu-i împiedică, au nu-i 
şi pedepsesc, dacă li stă în putere?e?. 

"Da! pentru un om preocupat, pentru unul ce 
ienorează tot ce iesă din sinul poporului. dela ţară, 
pentru unul, care în toată viața sa nu şi-a dat nici 
chiar cea mai mică silință de-a se ocupa câtu-şi 
de puţin cu studiul literaturei poporane naţionale, 
pentru unul ca atare firesce că părerile acestea pot 
să aibă -mare valoare. Si 

Insă cel ce s'a ocupat macar cât de puţin cu 
literatura poporană, cel ce-și aruncă privirile nu 
numai, în prejurul său, ci semnteresază ce-au făcut 
ŞI mai fac încă şi în diua, de. astă-di în privința 
aceasta alte: naţiuni, a căror literatură e pe de o 
sută de ori mai avută de cât a noastră, acela. va 
spune și €e chiar îndătorit so spună, că nemie nu 

„poate fi mai rătăcit și mai dăunăcios pentru pros- 
perarea, şi inflorirea, junei. noastre literaţuri ca nisce 

„idei și păreri de feliul celor mai sus arătate, cari, 
fără a ard un temeiu deplin, se respândesc în toate 
părțile discorăjind pre cei dispuși de a se ocupa 
cu „literatura, poporană și amenințând cu pierderea 
vieţii eterne, cu cele mai crâncene: mundi ale iadu- 

12) ÎI. P. Papiu 1dem de eadem p. 30.
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lui pre proprietarii unor comori de petrii nepre- 

țuite “pentru consolidarea junei noastre literaturi, 

cum sint, intre altele, și deseântecele, farmecele ş 

vrăjile, dacă sar incumeta să le păstreze şi să le 

ferească şi mai departe de -pierdare, cum le-au 

păstrat și ferit până acuma, și dacă ci singuri nu 

vor căuta să le nimicească cu totul ca nime să 

“m'aibă parte de dânsele. | 

Părerile și ideile acelora, carii au cugetat și! 

mai cugetă încă şi astă-di astfelin asupra acestui 
ram de poesie poporană, sânt cu totul false. Tocmai 
astfeliu “de păreri şi idei au căusat până acuma 
născendei noastre literaturi cele. mai mari daune, 
cari cu greu se vor mai pută îndrepta. Și tot din 
causa acestor păreri rătăcite şi înspăimântări prea 
timpurii cele mai multe descântătoare si vrăjitoare 
să tem ca să descopere toate tainele, câte li-s cu- 
noscute, ca nu cum-va să .li se intemple vre 0 ne- 
plăcere sau chiar nenorotire. 

Noroc însă pentru literatura noastră, pentru 
prosperarea și inflorirea ei, că cei mai mulți băr- 
baţi însemnați au început acii a cunoasce că calea 

pe care au fost apucat unii e rătăcită. 

Căci nue nici de cum adevărată ar gumentarea, 

că descântecele, farmecele şi vrăjile nu ni-ar
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oferi nici într'o. privire. care-și : care interes, nu e 
nici de cum adevărat, că acestea ar fi un isvor prea 
tulbure pentru înavuţirea junei noastre literaturi, 
nu e adevărat şi aceea, mai ales ce se. atinge de 
descântece şi farmece, că autorii lor sar scula 
prin beusele în contra lui D-deu.- Din contră toate 
descântecele, farmecele şi vrăjile sânt unul din is- 

„Yoarele cete mai importante şi prețioase pentru is- 
“toria şi limba poporului nostru. Ele. sint foarte 
preţioase : 

1. în privința limbisticei, pentru că înti”ân- 
sele . descoperim o mulțime de cuvinte, de forme | 

„de cuvinte, de termini teehuici Şi de archaisme, 
cari” în vorba de toate dilele nu le. mai putem în- 
tâlni, şi dacă le şi întâlnim, apoi numai foarte rar. 

2. In privința medicinei poporale, căci cele 
mai multe plante şi obiecte, cari le întrebuințează 
descântătoarele spre vindecarea unei boule sânt 

“întru adevăr vindecătoare și folositoare, cară ver- 
surile ce le recitează ele adeseori nu sânt alta, de 
cât un feliu de recept, după care se orientează de 
câte ori, când, cum, unde și în ce mod au să-l 
caute pre cel bolnav ca să-l poată vindeca, 
„8. In privința” mitologiei, căci înti'ousele 

aflăm o mulţime de fiinţe mitologice dimpreună cu 
descrierea și toate atributele lor.



4... In privința migrării poporului, căci 

printi'âusele se constătează emigrarea acestuia dintro 

țară san dintro provință în alta. 

5. In privinţa. originei poporului, căci 

printr'ensele foarte lesne putem să cunoascem de 

ce feliu de origine este el. Și dacă unele din- 

tânsele sânt înprumutate dela alte popoare, tot 

ele sânt acelea, cari ne spun cam de pe ce timp. 

şi sub ce feliu de împrejurări au fost înprumutate. 

Și în. fine: 

6. Chiar şi în privinţa religiunei, căci ori 

şi care teolog adevărat și nepreocupat, privindu-le 

şi studiindu-le mai de aproape, se va convinge că 

ele, afară de vrăji, nu sânt nici de cum contrare 

religiunei, ca să merite autorii lor a fi condemnaţi, 

ci din contră că unele dintre densele, prin influința 

creștinismului din păgâne, cum au fost la început, 

cu timpul s'au prefăcut întrun felia deexorcisme - . 

creștine. EI se va convinge mai departe că poporul 

sub diferitele fiinţe mitologice, cari provin mai ales 

în descântece sub diferite numiri, nu înţelege alta, 

ci ființele cele rele, spiritele cele necurate, cari și 

creștinătatea, le concede sub diferite numiri, precum: 
satană, drac, diavol, dimon, năluciri de văs- 

duh, drac de-ameaă-di, drac de sară, drac
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întunecat, diavol necurat și spureat, 
duh viclean, duhul înșălăciunei şi-al 
minciunei etc. ete. şi are diferite rugăciuni spre 
stirpirea lor. Pe când creștinătatea întrebuinţează, în 
contra acestor spirite rele, cari turbură şi 
bântuesc pre oameni, diferite rugăciuni, pe- 
atunci poporul întrebuințează diferite descântece. 
Ba! ce este încă și mai mult, „el: se va convinge 
că o mulțime din cele ce numim noi astă-qi des- 
cântece și cari sânt. acuma respândite în popor; 
au fost dintru început un feliu de. amuleţe COI- 
puse nu de păgâni şi nu cu tendinţe păgâne, ci 
din contră de preoţi sau monachi creștini şi cu ten- 
dințe creștine.!?) Ne 

- Deci stând astfeliu lucrul, oare var fi un păcat 
» strigătoriu la ceriu, dacă noi işti luminaţi un ast- 

feliu de isvor atât de important pentru literatura. . 
noastră ne-am pune, ca Și până acuma, cu trup şi 
cu suflet ca să-l astupăm, să-l nimicim eu totul, 
în loc cu să-l descoperim, să-l curățim şi să-l facom 

  

19) Vedi: Dr. M. Gaster: Literatura populară ro- mână, Bucuresei. 1883. p. 406. — Dl, Gaster, după | cum ne putem încredința din opul ce-l citim aice, are mai multe manuseripte vechi românesei, în cari se află feliurite descântece, farmece și vrăji, culese de diferiţi bărbaţi din diferite timpuri. Să sperăm că D-sa le va Scoate cât de curând la lumină. | 
Pi 

e
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cunoscut lumei, ca toți eci însetaţi de sciinţă să 

se poată adăpa dintr'âusul? vare wan comite prin 

aceasta un păcat neertat faţă de literatura noastră, 

dacă astfelin de comori nepreţiuite i le-am răpi 

pentru totdeauna? . | Ă 

Astă-(i, când fie-care naţiune caută să-și scoată 

comorile la lumină, când fie-care naţiune își în- 

coardă puterile ca să urce literatura sa pe aceei -și 

treaptă cu a: altor naţiuni culte, oare numai noi 

Românii să fim cei de pe urmă? 

Sau poate va spune cine-va că none nu ni-ar 

trebui o istorie naţională, un dieţionariu, 

care să cuprindă tesaurul limbei noastre, o mito- 

logic, cum au mai toate naţiunile din prejurul 

nostru? 

Oare war fi ruşine pentru noi când, precum 

în multe alte privințe, așa șimw'aceasta, să vile 

mai ântâiu străinii și, fără scirea și voca noastră, 

să ne descopere comorile, să le facă cunoscute 

lumej, însă nu după cum cere dreptatea şi adevărul, 

ci după cum le vine lor mai hine Ja - socoteală. 

“precum au și. început acă a face unii?) Și ce este 

încă mai dăunăcios nu numai pentrii literatura 

noastră în genere, ci chiar pentru istoria limbei și 

19) Vegi: W. Sehmidt op. cit.
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originei noastre în special, oare e bine când unii-. 

dintre străini, vădendu-ne stând cu mânele în șolduri, 

se folosese de nepăsarea și indolența noastră şi 

adunând multe de toate din literatura noastră po- 

porană, precum diferite - arii: de cântece și jocuri, 

diferite poesii și sentinţe, diferite poveşti și alte 

lucruri preţioase, şi trăducându-le se fălese cu 

dâusele, spunând lumei că sânt ale lor din INoȘi- 

„stremoşi ?'*) Bar descoperindu-le- și publicându-le 

noi mai pe urmă, ci nu se slese spune că le-am 

luat dela dânșii. - 

Insă prin cele espuse până aice eu nu voese 

să susțin că descântecele, farmecele şi 

vrăjile ar fi poporului de o neupărată trebuință 

și că prin urmare „ele ar trebui şi mai departe | 

susținute şi vulgarisate. Nu! Departe dela mine -o 

asemene părere! 

Să aduniim mai âutâiu toate descântecele, vrăjile 

ŞI farmecele, precum şi toate celelalte superstiţiuni 

20) Vedi: Iosef Haltriech: Deutsche Volksmiirehen 
aus dem Sachsenlande in Siebenbiirgen. Dritte vermehrte 
Auflage. Wien. 1882. — Colecţinnea aceasta conţine 
mai multe povești și anecdote curat românesei, cari. stint 
respândite nu numai la Românii din Tr ansilvania, ci 
și la cei din Banat şi Bucovina. Cu toate acestea însă 
culegătoriul lor susține că sânt « săsesei și le și publică 
ca atari,
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ale poporului nostru, să le adunăm pre toate până 
ce mai este încă timp, până ce toți cei ce mai 

„păstrează asemene taine în memoria lor mau apucat 
incă să le ice cu sine în mormânt, să le studiem 
de-a măruntul din toate punctele de privire, şi numai 
după ce vom fi făcut aceasta, după ce vom fi ales 
grâul din neghină, după ce vom fi strecurat firele 
de aur din năsip, să spunem poporului de jos că 
astleliu de lucruri w'au ce-i fi bune, că numai de 
giaba și spre neferecirea sa crede inti'onsele. 

__A condemna însă pre cine-va, fără a ne con- 
vinge mai ântâiu: ori de întru adevăr merită a [i 
condemnat, ci numai pentru că aşa ni se năzare, 
pentru că așu ne-am deprius, însemnează atâta eat 
a Îi nedrepți | 

Nu prin nescoaterea la luniină a acestui rău 
de poesie poporană, nu prin imenințarea cu pier- 
derea ferecirei eterne, nici prin pedeapsă vom fi 
noi în stare să, desrădăcinăm prejulețele și supersti- 
(iunile din sinul poporului nostru. Dovadă despre - 
aceasta avem, că ori cât ne-am daţ până . acuma . 
silință ca să le stirpim prin astfeliu de mijloace, 
nu ne-am putut ajunge scopul. Şi dacă cele iai 
multe din astfeliu de prejudeţe și superstițiuni s'au 
pierdut până acuma, nici decum nu puteni să o
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atribuim această, întomplare amenințărilor noastre, 
ci aceasta e de a se atrihui numai morții. care u 
astupat gura celora ce le-au sciut, mai nainte de: 
ce ar fi apucat a le împărtăși și altora.: 

Dacă astfeliu de prejudoțe vedem că sânt rele, 
nefolositoare pentru poporul nostru și voim cu ori 
și ce preţ să le stirpim, să nu ne folosim de mi- 
jloacele întrebuințate până acuma, căci prin “aceasta 
mai tare se'nţinează poporul, ci să întrebuințăm de 
acelea mijloace, cari ur pută să aducă poporului 
folos, cari i-ar deschide ochii și l-ar face să des- 
tingă binele de ru. o 

Cel ce întru adevăr doresce binele ŞI progresul- 
poporului, cel ce întru adevăr doresce din toată | 
inima ca acesta să se lumineze, să se deștepte, cel 

-ce nu vânează numai interesele sale, nu prin ame- 
ninţeri cu- pierderea vieţii eterne și cu cele mai 
crâncene munci ale iadului, nu cu frica, nici cu 
hajocura, nici cu pedeapsa, îl va, pute deștepta, și 
lumina, ci prin sfaturi înțelepte Și prietinesci, prin 
fapte și esemple de toate dilele, cari omul necult 
le vede, le. cunoasce şi le poate pricepe cu 
mintea, sa. | | 

Dar cela ce voesce să învețe şi să lumineze - 
pre altul, acela, trebue mai nainţe de toate să se
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lumineze pre sine, și cela ce doresce binele și pros- 
perarea poporului, nu trebue să-i ice și ceea ce are, 
ci să caute toate chipurile și mijloacele prin cari 
macar încât-va l-ar pută inavuţi. 

Oe



De albaţă. 

I. 
Gheorghe) 0?) sinecat) 
Și-o mânecat.i) 
Dela. casă, 

Dela masă 
Pe cale, 

Pe cărare, - 
Gras și frumos, 
Rumăn și voios.5) 
Dau când o fost 
La mijloc de cale, 
De cale și cărare 
L-o tâlnit Vântoasele 
Și cu Frumoasele,f) 
Din faţă l-o tâlnit, 
De pământ l-o trântit, 
Gros negru?) l-o făcut, 
Cu ţernă l-o acoperit, 
Albeţen ochi i-o băgat, 
Fă de vederi l-o lăsat. 
O prins Gheorghe-a se tângui 
Și-a se glăsui
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Cu glas mare până?n ceriu, 
Cu lacrimi pânin pământ. 
Nime nu l-o vădut, 
Nime nu l-o audii; 

Numai Maica Domnului 
Din poarta ceriului. 

Numai ca că l-o vădut, 
- Numai ea l-o audit 

Şi pe nume l-o strigat 

Și așa l-o întrebat: 
„Gheorghe ce plângi, 

Ce te tânguesci, | - 
Ce te glăsuesei 

Cu glas mare până?n ceriu, 

Cu lacrimi pân?n pământ? 

— Eu cum nu m'oiu tângui, 

Și cum nu noiu glăsui 

Cu glas mâre pâni?n ceriu, 
Cu lacrimi pâni?n pământ, 
Cam sinecat 

Și-am mânecat 
Dela casă, 

Dela masă, 
"Pe cale, 

Pe cărare, 

Gras și frumos, 
Rumăn și voios. 

Dar” când am fost 
La mijloc de cale, 

De cale, de cărare,



Mo tâlnit Vântoasele 
"Și cu Frumoasele, 
Din faţă m?o tâlnit, 
De pământ no trântit, 
Gros negru mo făt ut, 
Cu ţernă mo acoperit, 
"Albaţe n ochi mi-o băgat, 
Făr de vederi mo lăsat, 

„Taci Gheorghe nu mai plânge 
Cu lacrimi de sânge ! 
Nu te. tângui, 
Nu. te glăsui, 
Că eu te-oiu lecuj le 

Maica Domnului 
Din poarta ceriului 
Seară de-aur o slobodit, 
Pe densa so seoborit 
Înaintea lui Gheorgh6- -0 ieșit 
De mâna dreaptă l-o luat 
D îi pe5) soure l-onturnat 
„Și-o pornit, și-o plecat 
Pe drumu lui Adams) 
La fântâna lui Jordan, 

“Şi-o tâlnit trei surori a Soarelui 
“Cu trei mături, 
Cu trei greble, 
Cu trei diriticanii,!9) 
Cu trei mâneci de mătasă albă. 
Maica Domnului 
Cum le-o tâlnit, 

1%:



op 

Cum le-o zărit 
Poala o întins 

Calea li-c cuprins 
Și le-o întrebat 
Și li-o cuvântat: 

„Unde mergeţi voi 
“Trei surori a Soarelui 2 

— »Că noi mergem 
Şi rie ducem 
La fântâna lui Dumnedeu 
So curăţim de gozuri 
Și de gloduri te — 

„Su mergeţi, 

Nu vă duceți 

Voi trei surori a Soarelui 

La fântâna lui Dumnedeu ! 
Că fontâna lui Dumnedeu 
E curată, 

Luminată, 
Ca de, Dumnedcu ce-i dată. 
Da voi mergeţi 
Și vă duceţi 
De curăţiţi albeţele 
Şi ceţele. | 
De pe ochii lui Gheorghe. 
Curăţiţi albaţa albă, 
Albaţa neagră, 
Albaţa roșă, 

Albaţa de 99 de feliuri, 
Albaţa de 99 de chipuri.
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Cătaţi-o ?n elestele capului,t) 
In fața obrazului, 
In genele ochilor, 
In pregiuru ochilor, 
In luminile ochilor. 
Curund?) - 
Mai curund 
Cu greblele o greblați, 
Cu foariecele-o forfeca ţi,13) 
Cu măturile-o măturaţi, 
Cu unghiile-o ciupiţi, 
Din ochi mi-o Iugăriţi, 
Cu mânicele-o stergeți,'t) 
In poale mi-o puneţi, | 
La aria cu ?mblătitori o duceţi, 
Camblătitorii în grabă 
Mii și fărime so facă. 
Peste gardu țarinei so deie 
Boii în coarne so iecie. 
Boii ?n coarne cor lua-o 
Şi la mare că ii-or duce-o. 
Acolo să peară, | 
Acolo să respeară. 
Gheorghe să remâe curat, 
Curat şi luminat, 
Ca argintu strecurat, 
Ca soarele ?n sănin, 
In veeii vecilor, amin!



Observaţiuni. 

Descântecul acesta se descânti în noue dile 
după olaltă, desdemineață până a nu resări soarele: . 
După a noua di cel bolnav trebue să fie vindecat. 
Se descântă în ori și ce qi, fie de frupt sau de 
post, șim fie- -care “(i versurile de sus. se. repeţese 
câte de noue ori după olaltă, adică deseântecul se. 
descântă în noue restâmpuri. | 

Dacă, după cum mi-a spus desc; ântătoarea, o 
Româncă din târgușorul Ciudeiu, care mi l- -a dictat, E 
dacă nu se descântă în fie-care Qi câte de noue ori 

Una după alta, atunci deseântecul nu e de nici o 
samă, de nici un leac. 

Descântătoarea, când începe a. descânta, prinde 
cu doue - degete mâneca cămeșii drepte în palmă, 
cară cu celelalte trei degete ia o crenguţi de mă- - : 
tură și o părechie do foarfeci. și cu aceste obiecte 

- descântă, dând în cruciş asupra amenduror ochilor. 
Dacă însă descântătoarâa dă numai asupra unui | 
ochiu cu obiectele acestea, atunci. tot. descântecul 
mu e iei de un leac, căci albața se mută pe ce- 
lalalt ochiu. | Sia 

Mai departe, spune descântătoarea, că de și 
albaţa, se vindecă în decursul descântării, totu-și. 
trebue să se împlinească cele noue qile menite
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pentru deseântare, căci neiniplinindu-se, albaţa, ea 
ră-și se aruncă pe ochi. 

ITote. 

1) Gheorghe, adică după cum se numesee cel 
ce are albaţă. In- descântecele următoare bolnavul, fie 
acela ori cine ar fi, se însemncază prin N, cară 'des- 

„cântătoarea, care îl descântă, prin N. N.. | 
2) Verbul ajutătoriu a avă se rostesce de cătră 

întreg poporul român din Bucovina într'a . treia per- 
soană, atât singulară cât și plurală ca un o. simplu. Așa 
dice el: o mers, s'0 dus, o "făcut, m'o îndemnat ete. în. 

„loe de a și au mers, s'a și s'au dus, a și au făcut, 
m'a și m'au îndemnat ete. ur verbul ajutiăitoriu a 
voi în timpul viitoriu nu sună mai nici odată; voiu, : 
vei, va, vom, veți, vor, ci mui totdeauna: oiu, îi,aa, 
om, âţi, or, d.e oiuface = voiu face, 6i merge — vei 
merge, a spune = Va spune, 6m alerga, "ţi stringe, 
or avă. . 

3) A sineca, după cum mi-au spus unele des- ': 
cântătoare, însemnează a sili desdemineaţă. So: 
“sinicat, = s?o silit, so grăbit, După altele însă însem- | 
nează ași tace semnul crucii înainte de pornire sau 
de lucru. , ” 

4) A mâneca, a se scula desdemineaţă, de unde 
apoi și proverbul: „cine mânecă mai demineaţă, mai 
departe ajunge“, . , 

5) Dacă cel ce are albaţiă e de partea femecască, 
atunci versurile aceste se înlocuese cu cele următoare : 

Grasă și frumoasă, 

Rumină și voioasă, 

6) Vântoasele și Frumoasele sânt fiinţe 
daco-mitelogice, despre cari voiu serie mai pe lurg în
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„Mitologia daco-românăs, De astă dată voiu aminti numai atâta că amendoue aceste numiri, după cum mi-a spus descântătoarea, se dau unora și acelora-și ființe mitologice, . 
1) Gros negru, adică prea negru, de tut negru, 

„SI Nu numai în poesia poporană, ci și în vorba 
de toate dilele audim pre Românii din comunele Crasna și Ciudeiu 'și cele de prin prejur rostind „di pe, . în loc de „dupa. Așa die ei: di pe-ameadi = după ameadi, dipe aceea = după aceea, dipe deal = după, deal. - 

9) Pe drumu lui Adam. Acesta este unicul descântec, în care se amintesce de „drumu lui A dame, În toate celelalte descântece, câte le-am adunat cu până acuma, se amintesce numai despre drumu lui Fraian sau Troian, Intrebând pre descântiătoare : ce însem-. 
nează drumu lui Ada m, ea mi-a respuns: „D-ta îi sei doară mai bine de cât mine cine o fost Adam; ce să-ţi mai spun și cu! 

10) Verbul „a diritica“ însemneuză atâta cât a orîndui, a curăţi în casă ca să fie frumos. Substan= . tivul „liriticaniee însemnează așa dară orendueală, "îngrijire, diregere. Ambele aceste cuvinte se usitează în mai multe comune din Bucovina. Sinonim cu a di- ritica 6 verbul au oporui, care, în înțeles dea curăți, a direge, se aude foarte adeseori la Românii din Crasna şi Ciudeiu. . 
11) Partea capului, unde se îmbină oasele parie- tale sau lăturașe cu osul frunţii, se numesce de cătră popor peleștele capuluie. a 
12) Curund e provincialism, în loc de curând, de grabă. Ă 
13) Verbul ja forfeca: are mai multe înţele- suri. Așa însemnează el mai ântâi a tăia ce-va cu foar- fecele, apoi a batjocuri și în urmă a bate pre cine-va:



sciu că |-a forfecat = sein că l-a batjocurit, i-a 
bătut. Dela a forfeea în înțeles de a batjocură sau a 
bate s'a format subst. „forfecătură“ cu acela-și - 
înţeles : sciu că i-a tras o forfeciăturiă = seiu că 
i-a tras o batjocură, o biitaie. - 

14) Unele descîntătoare au datină de-a șterge de 
mai multe ori albaţă, când o descântă, cu mâneca că- 
meșii. Altele eară-și au datină de-a linge ochii cu al- 
bață, și de câte ori îi ling, de-atâtea ori stupese gios. 
Prin aceasta procedură, afirmă ele, că pe foarte mulţi 
oameni i-au vindecat de albaţă și le-au redat viderile 
pierdute. | 

II. : 

Sinieatu-s'o, E - 
Mânecatu-s*o 

Noue fete curate, 
Luminate,!) 
Din noue sate 

Curate, | 

Luminate, 

Cu mânecele suflicate?) 

Cu rochiile mfulicate: 

Cu noue hârleţe, 

Cu noue sape, 
"Cu noue lopeţi, 
Cu noue coveţi, 

Cu noue furcuţe, 
Cu noue măturiţe, 
Cu noue seceri, 

Cu noue greble, 

Cu noue părale, 

= 
=
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O gândit, 
O socotit, | 
Că nime nu le-aude 
Și nime nu le vede.t) 
Da le-o audit 

Și mi le-o vădut 
Maica Domnului 

"Din poarta ceriului. 
„Și cum le-o audit, 
Cum mi le-o vădut 
Pe seară de-argint | 
S'o scoborit 
Șin scaun de-aur o şedut 
Și mândru. le-o ?ntrebat 

"Şi așa li-o cuvântat : 
„Unde vă duceţi, 

In cotro mergeţi ? 
Voi noue fete curate, 
Luminate 
Din noue sate _ 
Curate, 

Luminate, 
Cu mânecele suflieate, 
Cu rochiile nfulicate ? 
Cu noue hârleţe 
Cu noue sape, 
Cu noue lopeţi, 

Cu nvue coveţi, 
Cu none fureuțe, 

Cu nouie măturiţe
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Cu noue seceri, 

Cu noue greble 
Cu noue parale? 
— „Că noi ne ducem, 
Și noi că merger 

La fântâna lui Lerdan 

Cu hârleţele so săpăm, 
“Cu 'sapele so rădem, . 
Cu seceri s*0 seceriini, 
Cu parale s% tăiem, 

Cu greblele so greblăm, 
Cu mături so mătu râm, 

Cu fureile so scobim, 
Cu lopeţi să o inim, 

_În coveţi să o punem, 
Cu mânecele s!o: stergem, 

"So cur iți, 
So. sfințim ! 

„Voi none. fete curate, - 
Luminate, 

Din noue sate 

Curate, 

Luminete, 

Cu mânecele suflieate, 
Cu rochiile”nfulicate ! 
Nuevă duceţi, 

Să nu mergeţi” 
La fântâna lui Iordan; 

Că fântâna lui Iordan 

E de Dumnedeu lăsată; 

[Y
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Curăţită și curatii, 

De el binecuvântată. 
Da „voi să mergeţi 
Și se vă duecţi 
Cu -cuvântu mieu, 
Cu leac dela Dumnedeu 
Ia lui N. albaţă 

ȘI la a lui ceaţă, 
Cu hârlețele-o săpaţi, 
Cu greblele mi-o greblați, 
Cu fureile mi-o scobiţi, 
Cu lopeţile-o răniţi, 
Cu paralele:o tăicţi, 
In coveţi să mi-o puneţi, 
Cu mânecele-o stergeţi, 
Cu .secerele-o seceraţi, 
Cu măturile-o măturaţi, - 
Cu lopeţile-o aruneaţi, 
Peste Marea-neagr'o daţi, 
Acolo să peară, 
Acolo să respeară, 
Acolo să se prăpădească, 
Acolo să se topească 
Ca roaua de soare, | 
Ca spuma de mare, 
N. să sară, - 
Să resară, 

Să nu-i remâie albaţă 
Nici ceaţă, 

Nici pohoealăs;
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Cât un fir de mac uscat 

In patru despicat 

In vent aruncat, 

Ochiu lui N. să remâie 
Curat, 

Laminat 

Cum e de Dumnedeu dat - 
Și de maica-sa aflat. 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta mi l-a dictat o româncă 
din Dora și Rucsanda Tenachieviciu din Siretiu. 

Dorneanea, mi-a spus că ea, când decântă, ia 
o pană de Păun şi o pânzătură “de in și învertind 
cu acestea împrejurul ochiului cu abația, într'o de- 
părtare de câte-va degete, pronunță incet versurile 
de mai sus. | 

Atâta dela Românea din Dorna.. | 
-  Ruesanda, Ienachieviciu. descântă cu o mătură, 

de măturat casa, cu care âmhlă pe lângă ochiul 
cu albaţă în tot timpul, cât descântă, și după fie- 

„care descântare sau recitare a versurilor de - mai 
sus, șterge albaţa cu mâneca cămeșii. 

Tot R. Ienachieviciu mi-a spus că ea descântă 
de albaţă în trei Luni după olaltă câte de tuei ori 
pe di: și la fie-care descântare repeţesce versurile 
citate de trei ori.



O variantă a descântecului acestuia, culeasă 
din Sân- Georg giu în. Transilvania, sună astfeliu: 

„So luat, 

S'o mânecat 
Nouce dori, 

Noue surori, .; . 

Trei. surori a Soarelni.. 

»Unde mergeţi, 
Unde vă duceţi 
Voi noue dori, 

None surori, .., 

Trei surori a, Soarelui ? 

— „Că noi mergem 
Și ne ducem 

Fontâna Soarelui 
So curăţim, 
So sfinţim!.., 

„Nu mergeţi ucolo, 

Că fântână soarelui 
E curăţită -: 

"Si sfințită! 

Da veniţi la N. 
Şi cătaţi, că-ţi găsi : 

„Albaţă ghimpoasă, 
Albaţă liieremoasă, | ÎN 
Albaţă cu mirări, 

Albaţa cu scăpărări,) 
Grăbiţi, 

- Veniţi !
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Cu trei unghii de bitan ciupiţi-o, 
Cu trei mâneci de mătasă stergeţi-o 
Cu trei mături de păun măturaţi-o, 
In marginea mării aruneaţi-o, 
Acolo să peară, 
Acolo să respeură 

Cum piere roaua. de vară! 

DTote. 
1) Sub aceste „noue fete curate, lumi- 

nate cred că sânt a se înțelege „Vântoaselei 
sau „Frumoasele“ din descântecul precedent sau 
poate că și alte „lines nici decum însă atari fete 
de rend. Poporul, uitând în decurgerea timpului numi- 
rile cele adevărate ale dinelor, cari le.cântă sau 
despre cari povestesee, le-au înlocuit în genere prin 
cuvântul „fată“ și, mai ales în povești, prin „tată 
de împărat, | 

Un fragment dintro variantă a acestui descântee, 
cules în satul Arbure și comunicat de fostul micu 
conscolar D-] Gherasim Buliga, se începe așa : 

| _„So Iluat'noue fete 
Cu 90 de diochitori 

_ Cu 90 de pocitori, 

Cu pohoielele, 
Cu săgetăturile, 

Și so dus pe cale, 

Pe cale și cărare 

Și cu N. so întâlnit . 
Ochii i-o ponosit 
Cu 99 de spulburiituri, . 

- * Cu 99 de săpetături, * | - 
" Nime n'o văqut, 

Nime n'o audit



Numai Maica Domnului 

Dela poarta ceriului. 

Și cum l-o vădut 

Mare milă şi-o făcut 
Și vederile i-o slobodit . . . 

2) A sutlica însemnează a îndoi, a strînge mânecele la cămeși sau și la alte vesminte, ca să fie mânele mai libere și mai îndămânatiee la lucru. Unii „români “din Bucovina die „a sufuleue, 
3) Sub jintulica« se înțelege aice a rădiea, a stringe rochiile ca să nu se. tăvălească, să nu se înti- neze. Insă Românii din Bucovina înțeleg îndecomun sub „a înfulicu“ a rădica ce-va foarte greu în “spate, cât întrece puterea omului, apoi și a înbuca, a înghiți mult de-odată. In înțelesul din urmă se aplică: mai cu samă celor nesăţioşi sau hămisiţi. “Tot în înţelesul din urmă se află cuvântul acesta șin următoriul proverb : 

„Cică malaiu nu-i copt 
Şi-el înfulică cât opt, - 

4) La R. Ienachieviciu în loe de versurile” urmă- toare, provin acestea : 
Dar când o'fost la mijloc de cale, 
De cărare i i 
Ie-o întâlnit Maica Domnului 
Și le-o întrebat : 

„Unde vă duceţi ? ete, 

Eaw fetele respund: 
“Ia ne ducem și noi în lumea cea mar6... 

Maica Domnului le dice: 
„Ău v& duceţi în lumea cea mare 
Duceţi-vă la N, 
La albaţa lui, .. 

„si oi, , 
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5) Cuvântul „pohoeualiă« pl. „pohoele“ din 
acest descântec e sinonim cu ceață, negură. Pohoe- 
le] e împiedică pe om, şi mai ales pe la înserate, de 
a vedă cum se cade. EI e sinonim și cu „urbul 
găinilor, care are aceea-și însușie. Pare că ure 
pohocle pe ochi sau pure că are orbul 
găinilor se uplică acelor oameni, cari nu văd vre 
un lucru de și acela e în nemijlocita lor apropicre. El 
e în fine sinonim și cu „păinjenirea“ ochilor, I so 
păinjenit ochii = i-sfo pus opeliţă fină peochi 
din causa căreia “nu poate nomică vedă. Ear” verbul 
a păinjeni vine dela paingăn sau painjen 
ori mai bine dis dela păingăiniș-=— pânda păingă- 
nului. — Pohoeală înseamnă și urdoare. 

6) Verbul u scăpiăra are mai multe înţelesuri 
și anume: a produce scîntei cu scăpărăminte 
sing. scăpărământ, adică eu ajutoriul unui amnariu 
și a unei cremene; a scăpăra din-picioare 
adică: a fugi foarte repede, a nu sta de feliu locului ; 
a scăpăra din ochi, adică: a vedă seîntei îna- 
intea -ochilor, a avă ochi foarte vioi. — Alhbaţă cu 
scăpărări dela scăpărare, însemnează: albaţă 
<u dureri așa „de crâncene că-i sehinteiază ochii. 
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De aruncătură. 

Teșiţi aruncături, 

Ieșiţi ficături, 

Ieșiţi ţipături,) 
Ieșiţi giunghiuri, 
Ieșiţi săgeți, 
Ieșiţi răutăţi! 

Ieși duh necurat, 
Duh înpelițat! 

„Nu face dureri, 
Nu face supărări, 

Nu face strășnicie, 
Nu face mânie, 
Nu da dureri, 

Nu da supărări, 
Nu da minte necuvioasă, 
Nu da vorbă necuviincioasă, . 
Ieși duh necurat și-l lasă! 
Ieși duh necurat, 
Duh înpeliţat, 

“Că de nu-i ieși 
Eu te-oiu prăpădi.



Cu toporu te-ciu tăid, 

Cu cuţitu te-oiu giunghiă. - 
- Aruncături 
Şi făcături, 
"Țipături 

Și giunghiuii, . 
Săgeţi 

Şi rcutăţi, - 

Dureri - - 

Și supărări 
leșiţi 

Și perii 

Ca roaua de soare, 

Ca stupitw'n cărare, 
Că de nu-ţi ieși | 
Şi de nu-ţi peri 
Eu v?oiu înpunge, 
V'oiu strepunge. 
Să ieșiţi 
Să periţi: 
Din cap 

De su?) cap, 
Din păr 

De:su pă, | 
Din erieri - 

De su crieri, 
Din urechi 
De sub urechi, 
Din ochi 

De sub ochi,
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Din audu urechilor 

Din vederea ochilor; 

Din nas 

De su nus, 

Din gură 

De su gură, 
Din dinţi 

De su dinţi, 

Din măsele 

De su măsele, . 
Din rădăcina dinţilor 
Din cununa măselelor, 
Din fălci + 

De su fălei, 
„Din barbă 

De su barbă, 

Din bărbie 

De su bărbie, 

Din grumaz 
De su grumaz, 
Din piept 

De su piept, 
Din coaste: 

De su coaste, 
Din spate 
De su spate, 

„Din șele 

De su șele, 
Din carne 

De su carne,



Din 
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ciolane 

De su ciolane 
Din pântece 

De su pântece, 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din răruneli 

De su rărunchi, 

Din 

De s su plămâi, 

Din 

plămâi 

n a i u5) 
De su maiu, 

Din maţe 

De su maţe, 

Din 

Din 

Din 

Din 

Diu 

Din 

„Din 

Din 

Diu 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

şădut, 

născut, 

picioare, 

gură vorbitoare, 

titei) câte le are, 

nărtiţele:) nasului, 
faţa obrazului, - 
crescetu capului, 

rădăcina părului, 
mii și sute de vânuţe, 
douedeci de degetuţe, 

mii și sute dencheieturele 

douedeci de degeţele. 
tăte ciolănelele, 

tăte degeţelele, 

tăteneheieturelele.



. Din ereseetu capului 
Pânăn tălpile picioarelor. 
Ieși duh necurat, 

Duh înpelițat 

Cu lueru rtu amestecat. 

Că de nu-i ieși 

Și de nu-i peri, 

Cu maiu te-oiu sdrobi, 

Cu toporu te-oiu tăi 
Cu cuţitu te-oiu giuughit, 

"Cu furea te-oiu înpunge, 

Cu fureuţa to-oiu strepunge, 

Cu foarfecele te-oiu dumica 

Pe fereastă te-oiu arunca, 
Pe ulița satului te-i lua, 

Pe ulița satului 

- Pân? la casa vinovatului, 

Fi înci ălica pe casă 
De pe cusă 

Ei pica pe masă, 
„De pe masă 

In solniţa cu sare, 

Din solnița cu sare 

In blidu-cu. mâncare, 

Din blid în lingură 

Cu înbucătură 

„ȘI eu sorbitură. 
Cu voi să trăcască, 

Cu voi să vecnească. 

Că acest om bare



Nici o stare 

Cu ce vă ţină 

Nici cu ce vă mângăit, 

Nare cu ce vă apleca 
Nici eu ce vă sătura, 
Vă luaţi, 

Vă căraţi! 

Că de nu vă veţi lua 
Și de nu vă veţi căra, 

” Cu fourtecele woiu dumica 

In drum Woiu arunea, 

In pulbere vfoiu mâna 
In mare voiu ţipa; 
Acolo vă veţi -topi, 
Acolo vă veţi prăpădi 
Ca spuma de mare 
Ca roaua de soare. 

„În mare. sfint vaci albe; 

Vaci cudalbe) 
In coarne v”or lua, 

„În picioare vor călca, 
Mii sfărimi vor sfărma. 
Acest om remâne curat 
Și luminat 

. Cum e de Dumuedeu lăsat 
Și de popa botezat... 
Cum întoarce plugu 
Pămentu 
Şi scoate 

Piotrile toate,
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Toate pietrile 

Şi rădăcinile, 

Care-s acolo făcute 
Şi crescute, 

Aruncăturile 

Și făcăturile, 
'Țipăturile 

Și ginnghiurile 

ăveţile 

riutăţile, 
Durerile 

supărările 
Nu-s fiicute 

Și crescute, 

Ci-s luate 

Și-aruncate. 

Toate-aruncăturile 

ȘI făcăturite - 

Din N. să iasă | 
Și să se ducă, . - 

Si se cum mai ducă 

Pe capu cui le-o făcut 
“Și le-o avut. Se 
Pe capu cui le-o luat 
Și le-o aruneat, 
N. să remâe curat, 
Luminat, 

Cum e de Dumnedeu lăsat 
Şi de popa botezat... 
Nwntore cămeșa, 

Si 
Şi 

f
i
 

=
 

4
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Cintore aruncăturile 

Şi tăcăturile, 
Țipăturile 

Și giunghiurile, 

- Săgeţile 
Și răutăţile, 
Durerile 

Și supărările 

De pe capu lui N. 

Să se ducă de unde-s venite, 
“N. să remâe curat, 
Luminat, | 

Cum e de Dumnedeu lăsat . 
„Şi de popa botezat. 

Cine-o făcut eu lucru rău 

Eu întore cu Dumnedeu. 

Cine-o făcut eu dracu 

Eu îl străpung cu-acu. 

Dela mine descântecu, 

-Dela Dumnedeu daru! 

| Observaţiuni. 
Dacă cine-va cade înti'o. boală grea așa, că 

nici de cum. nu-i vine a lucra, ci tot una stă su- 

părat, sau i vine dor numai de ducă, sau alte cu- 

gete rele îl cuprind, se crede că atare vrăjitoare 

sau vre un dușman oare carele i-a aruncat nisce 

farmice în cale, și el de aceea s'a holnăvit aşa de 

Tău, pentru că a călcat în aruncăturile aceste. Deci,
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voind a se vindeca, nemică nu-i poate așa de lesne 
Și de bine ajuta, ca deseântecul acesta, . dacă se 
descântă hainele cu cari este cel bolnav îmbrăcat. 

Descântătoarea, o Româncă din Vatra Dornei, 
care mi-a dictat descântecul acesta, când voesce să 
descânte de „aruncătură, ie maiul cel de bătut 
cămeșile și dând cu diinga acestuia peste cămeșa 
bolnavului, rostesce versurile descântecului dela în- 
ceput. și până la: 

Teși duh” necurat, 
" Duh înpelițat, 

Când ajunge aice, lasă maiul de-o parte și ie 
un topor în mâna dreaptă, cară un cuțit în mâna 

“stângă şi cu aceste dă apoi de pe de laturi spre 
mijloc, adică cu cuțitul spre mâneca dreaptă a că- 
meșii. cară cu toporul spre mâneca stângă, rostind 
versurile descântecului până la: 

Aruncături 
, Și făcături.., . 

„-Aice lasă cuțitul şi toporul de-o parte ȘI ie 
o furcă de fier, şi o furculiță; asemenea de fier, 
Și împungând cămeşa cu furea.. în mâneca, dreaptă, 
ear cu furculița: în mâneca stângă, rosteste mui 
departe cuvintele până la: 

Cum întoarce plugu 

Pământu ,



Sosind până aice, ie fierul cel lung ul pu 
gului și rădicând cu donsul cămeșa în sus, rostesce 
cuvintele descântecului până la: | 

Nwntore. cămeșa, 

Cintore aruneăturile 
. Și fiicăturile .. 

După ce a rostit și aceste versuri, ie trei că- 

ței, adică trei fire de usturoiu şi-i iînşiră Gun ac 

pe-o aţă, și după ce înșiră căţeii aceştia, ie cămeșa 
și ducându-se cu dânsa afară și băgând mâna 

„dreaptă în mâneca stângă, eară mâna stângă în 

mâneca, cea dreaptă, astfeliu întoreându-o, rostesce 

„cuvintele descântecului până la: 

Cine o făcut'cu lucru rău E 

Eu întore cu Dumneqeu. 

După aceasta se întoarce cu cămeșa în casă, 

ie acul și cu usturoiul întins pe aţă și impunând 

cămeşa eu acul în semnul crucii, rostesce versurile 

“deseântecului până la sfârşit. | 

| Eară după ce, în modul acesta, a sfârșit de 
„xostit, întreg descântecul, închieie prin cuvintele : 
„In numele Tatălui şi al Fiului și al sfântului Duh, 

amin! 

Aceasta e întreasea procedură prin care erede 

descântătoarea, că cel holuav de măru neăturăs 

se poate însănttoșia.
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Note. 

1) Verbul a ţipa are mai multe înţelesuri și 
anume: a) a striga tare, a ţiui, așa se dice: 
ţipă de-ţi ie audul, ţipă de-ţi ţiuese urechile. O horă 
din Bucovina, care dă acestui verb înțelesul de a 
striga, sună : | 

“Țipă iadu şi mă cere 

„Pentru păcatele mele. 

De păcate ce-am avut 

Nici în iad mam încăput. 

Ea o doină, tot din Bucovina, în care se află 
verbul a ţipa cu înţeles de a ţiui, sună astfeliu : 

Ia mijlocu codrului 

Țipă puiu corbului, 
„Da ce ţipi puiuţule, 

Puiule, driiguţule, 
Ori ţi-i sete, ori ţi-i foame? - | - 
— „Xu mi-i sete, nu mi-i foame, 
Da mi-i jeleu cea mai mare, 

Că nam la trup aripioare 

Ca să sbor şi eu pe sus 

Si ved maica um” sa dus,., 

V) înseamnă a arunca: ţipă lemnul acesta = 
aruncă lemnul acesta ; l-a ţipat = l-a aruncat. O horă 
din 'Pransilvania, care dă acestui verb înţelesul de-a 
arunca, sună așa: 

ME duc sara m ședetoare 

Cu o rujă ln chetuare, 
'Țipai ochii pintre fete 

Mândra=i cu naframă verde, 

Eur” o doină din Bucovina, în care provine ver- 
bul a ţipa cu înţelesul de-a arunca, sună așa:
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"O săruca cătana, 

Când €i vine porunca 

ia își ţipă opinea 

Și încalță papucu 

Și ie drumu de-a lungu, 

Și de-a lungu şi de-a latu 

Pân! ce-ajunge lampăratu, 

c) a pune. O șatiră din Ungaria, care ne arată 
că a ţipa are înțeles și de a pune, sună precum urmează: 

ME ţipă mama să es, 

Eu me sui pe sul și-apte. 

Pe suluţu demnapoi 

Patrudeci de lătunoi, 

Și pe sulu denuinte 

Dracu le-ar ţină în minte, 

Că prin iţe și prin spată 

Merge capa'mpiedicată, 

Şi prin ţesutu pândii 

Merge eloşea cu puii. 

d) a da afară, a alunga: ma ţipat din casă 
= mia. dat afară din casă, ma i alungat din casă. In 
înţelesul al doilea, al treilea și al patrulea se'ntrebuin- 
ţează mai cu samă în satele acelea, unde se află Ro- 
mâni veniţi din Transilvania. Dela verbul acesta sa 
format apoi și subst. ţipătură“ în: înțeles de 
aruncătură sau făcitură, 

2) Prepusăţiunea sub înainte de-o consunantă 
se rostesce de cătră Românii din Bucovina mai tot- 
deauna su. Se dice însă, mai ales înaintea vocalelor 
nu numai sub ci și supt. 

3) Cuvântul „m ai arg la Românii din Bucovina 
mui multe înţelesuri și anume: 

a) Maiu, lat. Majus-i, luna lui Maiu; 

3) mai, lat. magis, maibun, mai frumos, 

>
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c) maiu, == ficat, lat. iecur-iecinoris, germ. Leber, 
d) mai în frase ca: mai: așa !- mai ales! nu 

mai spune; mai mai crasă dau pielea popii; mai 
că-mi vine să mă cam mai duc; mai mainte era 
mai mai să păţese una ne mai păţită. 

e) mai compus: numai = nu + mai și mainte 
= mai + înainte, Mainte == cu vro câte-va mi-: 
nute. mai nainte, 

f) maiu pl. maiuri, lat. malleus, dem. măiuţ, 
un instrument de lemn cu ajutoriul căruia se despică 
lemnele. 

gl maiu, un instrument de lemn cu care se bat 
târturile și cămeșile când se spală. 

4) Românii din Bucovina spim foarte adeseori 
tăt pl. tăţi și tătă pl. tăte în loc de tot pl. 
toţi și toată pl. toate. Dovadă: despre aceasta 
avem și următoarea poesie poporană : 

Asta-i lumea cea alace 

Face oniu cum îi place. 
Lamea asta-i din bucăţi 

Cere unu, dă la tăţi. E 

5) Nărtiţele nasului însemnează: eanalurile 
nărilor. 

6) Atât în vorba de toate dilele, cât și în poesia 
poporană dăm foarte adeseori peste udicctivele ce u- 
dalb pl. cudalbi, cudalbă pl. cudalbe, cu- 
dălbel pl. cudălbei, cudălbior pl. cudăl- 
biori, cudălbioară pl. cudălbioare. Așa: 
mai în fie-care nrare de an now, numită în Bucovina 
și România „Plugușori dăm peste versurile acestea: 

Doispreece 'boi bourei 
In coadă cudălbei, iai 
In frunte ţintăţei, 

In trup de-o mie de lei.
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Adicetivele acestea se aplică mai cu samă la vi- 
tele cornute și anume. la boi, vaci și viței. Despre boii, 

vacile și. viţeii, ale căror “coadă e la: vârv prisue 
albă, eară în colo de altă coloure, se dice că sânt cu- 
dalbi, cudalbe, adică cu coada albă. — Cudalb, 
cudalbă, cudălbior, cudălbioară și cu- 
dălbel, dimpreuiă cu cudălbian și cudăl-" 
biţă sentrebuinţează foarte adescori și ca substantive 
sau mai bine dicând ca “numiri proprii de acele vite 
cornute, la cari vârvul codii este alb. : 

Die



De babiţi. 
leşiţi, 

Periţi ! 
Babiţi!) mâncăcioase, . 

Babiţi puturoase, 
Babiţi cu arsură 
Şi cu băutură 
Și cu pocitură. 

Babiţi cu-ostinealiă 
Și cu gălbineală, 

Cu. mâncare multă 
Și cu trudă multă. 

Babiţi cu ne-odihnă. 
Babiţi cu mult plâns 
Și cu foc nestâns. 

Ieșiţi, 

Periţi ! 
Din vervu capului, 

Din erierii capului, 
Din erescetu capului. 
Ieșiţi ” 
Periţi ! 
Babiţi seci,



Babiţi coapte, 
Babiţi prin foame, 
Băbiţi prin diochiu. 
Ieșiţi 

Periţi: 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din plămâi 
De sub plămâi 
Din maţe 

Pi
 

= - ae
 aședaţi, 

încuibaţi, 

îucuibiţi,) 
lăcătuiţi.2) 

Nu tocmiţi, 

Nu vă lăţiţi, | 

Nu mi-l săgetaţi, 
Na mi-l întocaţi, 
Nu-l înbujoraţi.t) 

Ci voi vă suciţi 
Și vă potopiţi 

Ca spuma de mare 
Ca roaua de soare, 
N. să sară, 7 
“Să resară 
Curat, 

Luminat, 

A 
ta
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Cum Dumnedeu l-o lăsat, 
Cum maica sa l-o aflat. 

Ieşiţi, .- 
Periţi ! 

Că de nu-ţi ieși 
Și nu veţi peri, 

Eu v?oiu aduna 
Și mi-oiu lua 
Noue moșnegi. 
Cu noue hârleţe, 
Și noue babe 
Cu noue sape 

Și pe toate vă tai 
Vă hăcuesc:) 
Și vă pornese. 
Din coșului N. woiu lua 
Și pe toate v?oiu mâna 

"La ţiganu cu gignele,) 
La lingurariu cu lingurile, . 
La strugariu cu fusele, 
Acolo că v?oiu raâna 

Şi-acolo v'oiu îngropa. 
N. să remâe. curat, 

Lămurat?) 

Cum Dunmnedeu l-o dat, 
Cum maica sa l-o făcut 
Din sănin, 

In -veei amin !



Observaţiuni. 
Descântătoarea, care voesce a vindeca. pe copiii, 

te bolese de babiţi, ie noue linguri de lemn, un 
fus, un cuţit, un ac, un melesteu de mestecat mă- 
măliga, o crenguță de mătură de cetină de brad 
Sau și o crenguță de mătură de orădină, ŞI pe 
toate acestea le leagă cu o aţă ca să se poată 
țină la un loc. După aceasta ie o uleică mică, pune 
înti'ânsa apă curată Și puţin păsat (malaiu mă- 
runțel lat. Panicum miliaceum 1..), adică cât poate 

- lua între trei degete, și o pune apoi cu apa şi cu 
„pasatul la foc să fearhă. Insă ulciea aceea. trebue 

să fie nouă și cumpărată eu câți cruceri a cerut 
olariul pe: dânsa, fără ase târgui când o cumpără, 
câci târguindu-se, se crede, că nu e de leac. După 
ce pune uleica la foc ie descântătoarea, și toarnă 
cu vârvul cuţitului cenușă într'ensa și așa o lasă 
apoi să fearbă până ce începe u clocoti apa. Ince- 
pend a clocati apa, făcându-se dinti'ensa, din păsat 
și cenușă, un feliu de leşie, ie leșia “aceea și 0 
toarnă din uleică înt'o strachină. După ce face și 
aceasta, pune copilul bolnav cu fața în sus într'o 
covată, sau îl dă, altei femei să-l ţie în braţe, car 
ca, adică descântătoarea, pune strachina cu leșia 
cea. fierbinte pe pântecele copilului, care e îmbră-. 
cat numai. într'o cămeșuică, ie apoi legătura! cu 

E
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lingurile şi celelalte obiecte și lovind cu dânsele 
“în marginea. strachinei de pe pântecele copilului și 
învertind strachina, ca să nu se frigă copilul la 
pântece, începe a, descânta, pronunțând încet cu- 
vintele mai sus citate. | | 

După ce descântă strachina cu leșia, înver- 
tindu-o pe pântecele . copilului bolnav și lovindu-o 
în margini cu obiectele mai sus înșirate, o pune 
de-o parte. . Ie apoi lingurile și cu vervul fie-cărei 
dinti'ensele întinge de trei ori în leșia descântată 
Și picură în altă lingură mai mare totdeatâtea ori. 
După aceasta întinge cu melesteul - de trei ori şi - 
picură. cară-și. de trei ori în lingura de mai nainte. 
Apoi leagă fusul, acul și erenguța cea de mătură 
la un loc și şi cu acestea întinge de noue ori în 

“ strachina cu. leşie și tot de atâtea ori în lingura 
„de mai nainte. Pe urmă întinge cu cuțitul de trei 

ori și cară-și picură de trei ori tot în acea lingură. 

După ce părândează toate obiectele, dă de trei 
ori după olaltă leşia sau picuiii din lingura cea : 
mare copilului bolnav de băut, mai ales pe inima 
goală, adică pe nemâncate. 

In chipul acesta se repeţesce descântecul de 
babiţi câte de noue ori după olaltă în noue ile 
de sec, și crede descântătoarea, că făcând toate



acestea, trebue să-i treacă copilului bolnav, trebue 
să se vindece. | 

Până aice dela Zamfira “Tuniac, româncă și 
descântătoare din Crasna. 

Ruesanda Ienachieviciu, româncă şi descântă- 
“toare din Siretiu,: care încă mi-a. dictat acest des- 

cântec, pune o ultică cu apă la foc; toarnă înti'ensa 
ca la o mână de păsat și none petricele de prund 
şi când începe a elocoti ulcica o restoarnă cu apă, 
cu păsat și cu petricele cu tot întrun căuș sau 
intr'o scăfiță. După ce a făcut aceasta, pune căușul 
(sau scăfița) cu cele resturnate: într'ensul pe pân- 
tecele copilului bolnăy, şi luând șepte linguri, un 
cuțit şi un fus, începe a descânta cu acestea făcând 
cruce cu densele pe fundul ulcelei și repeţind des- 
cântecul de mai sus, eu puţine abateri, de trei ori 
după olaltă. | 

După aceasta întinge şi ea cu fiecare lingură, 

cu fusul -și cu cuțitul câte odată în apa din căuș 

și tot de atâtea ori picură înt'o lingură. Apoi, 
dând” aceste noue picături copilului bolnav de băut, 
pune ceară ulcica cu apa, păsatul şi petricelele la, 
foc să fearbă. . 

In acest mod. descântă ea în trei qile de sec 
câte de noue ori pe di,. și anume: a) de trei ori -



desdemineață până a nu resări soarele, D) de trei 
ori până încă nu e cruce ameadi şi 6) de-trei ori 
până ce nu apucă a apune. soarele. 

Pe lângă descântecul acesta, cum “s'a. descris 
până aice, mai întrebuințează româncele. încă și alte 
mijloace spre vindecarea Dbabiţilor. Pun “adică o 
cuantitate care” care de păsat,. lineurile și toate 
celelalte obiecte amintite mai sus întz'o oală cu apă 
la foc, lasă să fearbă toate la un loc, ca” după 
ce fierb, scot lingurile, fusul, cuțitul, acul, melesteul 
şi crenguța cea de mătură, șI cu remășița scaldă 
copilul. Sau pun într'o oală cu apă tămâiţă și 
bubovnic, acopăr bine oala, o pun Ia foc, și aşa 
0 lasă apoi să mocnească: vro câte-va care. După 
ce a mocnit deajuns toarnă apa cu tămâiță și hu- 
hovnie cu tot într'o corăţică sau în alt vas și scaldă 
copilul bolnav. 

Note. . 

Il) Babiţile sau baghiţile, sing. babiţă, 
baghiţă şi baighiţă, sânt un felia de morb, pe 
care îl capttă numai copiii, cărora nu le-au crescut 
încă toţi dinţii. Copiii ce pătimese deacest morb, spun 
Româncele, că li se îmfă pântecele, capătă dureri crân- 
cene de stomach și pântecare mare, din care causă apoi - 
îngălbinese și slăbese așa de tare, că mulţi și mor, dacă 
nu Sfânt îngrijiţi și vindecaţi de grabă. 

2) Nu vă încuibiţi, adică: nu vă încuibaţi.
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„.- 3) Nuvălăecătuiţi, adică: nu vă faceţi. locaş 
în copil, nu vă închideţi, nu vă sălășluiţi întwensul. 
Verbul acesta îl întimpinăm mai adeseori la Românii 
din Bucovina. 

4) Nu-l înbujoraţ i, adică: nu-l înfierbintaţi 
până ce s'a face roşu ca bujorul. 

5) Verbul „a hăcui“ vine dela germ. „hackene. 
și însemnează : a dumica, a tăia mărunţel, a bucăţeli. 

6) Sub cuvântul „gisne înțeleg Românii din 
Bucovina un feliu «de părete ca de-o șchioapă de lat 
și ca de vro trei până la patru palme de înalt, care 
îl fac fierarii din Int hleios și-l așeadii între vatra pe 
care se încăldesc cărbunii șintre gura foilor anume ca 
foii, cu carii se suflă în cărbuni,” să nu se aprindă de 
căldură. 

1) Lămurat, provincialism, în loe de lămu-. 
rit chiar, curat. ! 

DI —



De beșică. 

ME luai. pe cale 
Pe cărare,. 

MYntâlnii o fată mare, 

Fată “naltă 

Gâti maltăt) 
Beșica-i îmflată 
Și'nfocată 

Și ?nbujorată. 

Beșică din sete, 

Beșică din toame, | 
Beșică din căscare, 
Beșică din strigare, 

Beșică din diochiere, 
"Beșică din giunghiere, 
Nu ustura, 

Nu săgeta, 
"Nu giunghit 
Nu săbit, 

Nu roși, 

Nu albăstri, 

Ci tu să piei, 

"Să respiei2)
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Ca spuma de mare, 
Ca roaua de soare 

Ca stupitui ?n cărare. 
Că tu de nu me-i asculta 
Şi nu-i înceta 
De-a ustura 
Și-a săgela, 
Şi-a săbid 

Și-a giunghiă, 
Şi-a roși, 

Şi-a albăstră, 
"Din giunghiuri te-oiu resturna 
Șin drum de ţară te-oiu da, 
Boii cu. coarnele te-or lua, 

Caii eu copitele te-or sfărma, 
Și lui N. leac viu da! 
Descântecu dela mine 
Leacu dela Dumnedeu ! 

Observaţiuni. 

Descâuteeul -acesta, : dictat de-o. Româncă din 

Pătrăuții de pe Suceava, mi l-a trimis amicul micu 

D-l Vasile 'Turturean, preot. 

„ Descântătoarea, înainte de-a începe să descânte 
„de beşică, ie un petic de pânţă dela Pasci, pe tare 

au şedut oauele. împestrite lângă foc şi cu care 

“Sau şters de ceară după ce s'au fiert, învălesce in 

petecul acexța o floare de văsdoa gă lat. Tagetes
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patula L. culeasă în Diua crucii şi puțin bu- 

_suioe, acesta fiind ori şi de când cules, apoi aprin- 

(end aceste trei obiecte şi afumând cu densele be- 
șica, rostesce cuvintele de mai sus. După ce a re- 
peţit deseântecul de trei ori după olaltă, stinge le- 
găturica cea de floare de văsdoagă, busuiot şi petic, 

„ie cenușă dintr'onsa și amestecându-o 'cu stupit une 

cu densa beșica. Bară după ce a unse o leagă in- 

dată Go năframă sau și cu altă învălitoare ca să 

nu se receaseă şi obrintească. 

„Descântecul se descântă în una şi aceeaşi (i 

de_trei ori, adică: demineaţă, la ameadi și sara, 

sau și nuinai odată pe (i, însă în decurs de trei dile. 

„E cu mult mai bine, după cum spune descân- 

tătoarea, dacă dilele, în cari se descântă, sânt dile 

de sec. Atunci descântecul e de mai mare folos. 

Toto. | 

1) Sub „âti maltă“ senţelege nice cu „efitul 
în alti Oamenii, ce au gât înalt, .lungăreţ, se dice că 
foarte arare ori sau mai nici odată nu capătă gâlei. 

2). Atât Românii din Bucovina, cât și cei din 
Transilvania rostese foarte adeseori verbul a pieri 
în timpul present al modului indicativ și cel conjunetiv 
în :tustrele persoanele din singular fără re, Așa die ci: 
cu piei, tu pici, el pieie; cu să pici, tu să 
pici, cl să pieie. Dovadă că acest verb să rostesee 
astfeliu avem nu numai descântecul de faţă şi vro!



câte-va din cele următoare, ci încă și-o doină din 'Tran- 
silvania și anume din ţinutul Blajului, Eată și doina 
respiectivă : " 

De-ar da Dumnedeu să deie 

Omu năcăjit să pieie 

Să remie cui i bine 

Șă se sature de lume. 

Ba! în modul imperativ se aude mai numai piei, 
rar când pieri, d.e. piei drace, piei de 'naintea mea! 

"De aice vine apoi că nu odată se dice și peire 
în loc de peri re, 

indo



De beșica cea rea. 

I. 
Purcesa N, pe cale, 
Pe cale, pe cărare, 

- Când o fost la mied de cale, 
De cale: și cărare 
120 întimpinat 
Şi l-o apucat: - 
Beșica rusască, 

Beşica nemţeuscă, 
Beșica turcească, 
Beșica «ungurească, 
Beșica țigănească, 

Beșica lipovenească, 
Beşica armenească, 

Beșica tătărească, 
_Beșiea jidovească. 
Beșică albă, 

Beșică .neagră,, 
Beșică albastră, | 
Beșică ghiurghiulie,) 

Beșică narangie) 

Beşică ghivizi c,3)



Beşică verdie, 

" Beșică, neverdie, 
Beșică galbănă, 
Beșică venătă ; 
Beșică îmflată, 
Beșică înfoeată, 
Beșică beşicată, 
Beșică orbalţată,t) 

Beșică obrintită,) 
Beșică obrăslită,): 
Beșică căţeli tă,?) 
Beșică dogorită, 
Beşică opărită ; 

Beșică cu poeitură, 

Beșică cu sigetătură, 
Beșică cu răchnitură, 
Beșică cu usturime, 
„Beșică cu mâncărime; 
Beșică cu pocitură de di 

Și cu pocitură de noapte; ... 
Beșică prin însetare, 
Beșică prin nemâneare, 
Beșică prin căseare, 
Beșică prin diochiere, 
Beșică prin 'giunghiere, 
Beșică prin săbiere, 
Beșică prin săgetare, 
Beșică prin strigare, 

Beșică prin văetare; . - 
Beșică de noue neamuri,
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Beşicii de nouc feliuri, 

Beșică de noue chipuri, 
Beşieii de noue soiuri, 

Nu giunghiă; 

Nu săbiă, 

Nu ustura, 

Nu ss sigeta ! 

Ci sabia ta 

Prind?a săbid 

Și-a giunghit, 

Și-a săgetu, 

Și-a ustura, 

Când ursu 
Și eu lupu 

In pădure 
„Lângă mure 

Or şedă 

Și-or ospăta, 
Şi sor veseli 

Și-or benchetui, 
Când la o masă or sta 

Șimpreun?or ospăta. 
Atunci să săbiezi 

Și să giunghiezi. 
Numai atunci 
ȘI nici atunci! 

N. să remâe curat, 
Curat și luminat 

Ca argintu strecurat, 

Ca Dumnedeu ce l-o dat,
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Ca maica sa ce l-o născut, 
Ca Dumnedeu ce l-o ţinut. 

Dela mine descântecu 

Dela Dqeu sfântu leacu.: 

Observaţiuni. 

Descantecul acesta e cules în doue esemplare : 
unul din Calafindesci dela Maria Molociu, şi unul 
din Horodnicul de jos, trimis de fostul mieu con- 
scolar D-l. Petrea Prelipeean: | 

M. Molociu pune într”o petecuță, cu care se 
ștere ouuele roșii la . Pasti, puțină tămâe, -bu- 

suioc, baligă de vită dela Diua- Crucii, aprinde 

apoi petica aceasta şi o învârte împrejurul beşicei 

celei rele, pe care o afumă rostind cuvintele de 

mai sus. Ear după acest descântec leagă heșica cu 

păpădie (Taraxacum officinale Wige.) pisată. | 

Descântecul se poate descânta ori -şin ce qi, 

dar mai cu samă e bine să se deseânte în qile de 

sec și anume:. Luni, Miercuri și. Vineri, și adică 

îu fie-care qi în trei restimpuri câte de trei ori, 

adică: demineața de trei ori, Ia ameaădi de trei 

ori și sara de trei ori. 

Descântătoarele” din Horodnicul de jos, după 
cum “mi-a scris D-nul P. Prelipecan, nu fac alt ce- 
va, când descântă de beşiea aceasta, decât o afumă
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cu un „poponeț“ de pândătură aprins sau cu un 

„moşcodan“. - N 

„Poponeţ“ numesc Românii din unele sate 

din Bucovina o petică îndoită şi muiată în pucioasă. - 
Acest poponeţ îl întrebuințează Românii pentru afu- 

marea albinelor ca să le aimețească sau să le omoare, 

când voese să răteze sau să ice mierea stupi- 

lor. Ei mai numesc „poponeţ* ori şi ce alt 

petic de pândă golomozit şi aprins. 

„Moşcodan“ se numesce un feliu- de stre- 

curătoare de câlți împletită între rămurelele unei 

crenguțe, prin care ceara topită se strecură într'o 

strachină sau în alt vas ca: să se sleiască. Moșto- 
danul acesta îl mai ung Românii și cu remășița 

cerei din vasul topitoriu, și-l aprind în loc de făclie. 

INXote. 

1) Ghiurghiuliu-ie, germ. neuroth. 
2) Narangiu-ie, galbăn ca naramzele. Na- 

vamze se numese portocalele (pomeranţele) cele necul- 
tivate, selbatice. | 

3) Ghiviziu-ic, ce-va mai: deschis de cât 
lilieciu, germ. violet. 

4) Orbălţată, adică împreunată cu orbalţ. 
5) Obrintită, adică răcită, | 
6) Obrăslită, adică hbeșica ce se tace. din 

obrintit. Espl. descântătoarei. 
1) Căţelită, = lățită, mărită,
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II. 

„So luat omu negru, 
p, . Ponegru, 

Delu casă neagră 
Poneagră, 

Şi so dus la pădurea neagră, 
Poneagră, 

Cu topor negru 

Ponegru, | 

Și-o tăiet lemn negru: 
Ponegru, 

Și-o făcut plug negiu 
D . Ponegru, 

Cu grindeiu!') negru, 
Ponegru 

Cu coarne?) negre 
Ponegre, 

Cu corman?) negru 

. Ponegru, 

Cu plazi) negru, 

Ponegru. 
Cu bîrsă5) neagră 
Poneagră, 

Cu custurăf) neagră 
Poncagră, 

Cu fiere?) negre 
Ponegre, | 

Cu foitău) negru 
> . : Ponegru, .



Cu cucoș?) negru 
Ponegru, i 
Cu potâng!) negru 
Ponegru, 

“Cu cobilă!i) capră 
Poneagră, 

Cu otic!2) negru 

Ponegru,' 

Cu cotiugă!?) neagră 
Poneagră, 

“Cu osie ncâgră 
Poneagră, 

Cu rotiţe negre: 
Ponegre, 

Cu spiţe negre 

Ponegre, Ă 

Cu câreeic!t) neagră 
Poncagriă, - 

Cu tânjei!s) negri! 
Ponegri, Ă 
Cu giuguri!6) negre 
Ponegre, 

Cu resteie negre 
> 

Ponegre ; 

Negri tânjei o?ntins, “ 
Negri boi o prins 
Prin sfânta Luni,. 

Prin sfânta Miercuri > 

Prin sfânta Vineri, 

Ia arat o plecat



Beșică rea o căpătat, 

Ce-o mâncat 

Și nu i-o plăcut, 
Ce-o băut 
Și nu î-o suferit! 
Da stăi N. nu gândi -: - 
Că nemică nu ţi-a fi, îi 
Că N. N. te-a lecui: 

Beșică prin diochiu cel mare, 
Beșică prin strigare, - 
Beşică prin râgna!7) cea mare 
Pe cuţit de briciu lua-oiu - 

„Indărăpt îndărăpta-oiu ; 
Bine alege-oiu, 

Bine culege-oiu 

Din toate nodurelelc, 
Din toateneheieturelele, 

"Din crierii capului, 
Din peliţa obrazului, . 

Din sgârliciu!'%) nasului, 
Din ochiu ochiulu 19) 

Din vederea ochilor, 

Din audu urechilor, 

Din geană, 

Din sprinceană, 

Din cununa dinţilor, 

Din rădăcina măselelor 
Din inimă 

De sub inimă, 
* Din maiu 

A



De sub maiu, 

Din plămâi 

De sub plămâi, 

Din. ficaţi 

De sub ficaţi, 

Din eiolane 

De sub ciolane, 

Din carne 
De sub carne, 

- Din sânge, 
Din piele, 

De sub piele ; 
Bine alege-oiu, 

Bine culege-oiu, 

Pe cuţit de briciu lua-oiu 
Im mare da-oiu. 

Acolo să pieie, 

Să respieie, 

Ca spuma pe mare, 

Ca stupitu sub picioare ! 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta, foarte înteresant mai cu 

samă din punctul de privire: al. înșirării pe nume. 
a “tuturor obiectelor dola plug, e cules din satul 

“Şcheia de lângă orașul Suceava şi comunicat de 

învățăcelul mieu Simeon Cojocariu. 

Descântătoarea ie un cuţit și, învârtindu-l ne- 
contenit pe de-asupra şi prin prejurul beşieei, ros-
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tesce cuvintele descânteeului de noue ori după olaltă. 
Ea după ce a sfârşit de rostit cuvintele deseân- 
tecului, atât ea cât și cel bolnav “de: beşică rea, 
stupesc jos. | | 

Alte descântiătoare descântă de boşica cea. re 
Gun cuțit, un ac sau şi cu ori ce alt fier dep găsit. 
Pe lângă acestea mai întrebuinţează ele încă și un 
potan, adică o petică de cămeșă bărbătească în- 
vălită la un loe. Pre acest potan aprins, dim- 
preună. cu ficrele cele de găsit, îl învertese ele 
împrejurul Dbeşicei rostind cuvintele descântecului de 
trei ori câte de trei, adică în trei restimpuri câte 
de trei vri. Și după fie-care restimp de descântare 
stupesc pe degete și Inând partea arsă a potanului 
ung Deşica cea rea cu donsele. 

3Tote. 

1) Grindeiu se numesee sulul cel lung, în 
care siint întărite toate celelalte părţi ale plugului. El 
e în genere făcut din lemn de fag, stejar sau frasin, 
In unele părți ale Bucovinei grin deiul, după cum 
ne spune o doină poporană din Ilișesei, se numesce și 
curmeuuă, Eată și părţile esenţiale ale doinei res- 
pective :. 

Oa de ce să mă apuc, 

De ce feliu de moztezug? 

De coarnele plugului 

_Meștezugul moşului. . . 

Sede plugu sub părete
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Că i-am pus curmeauă verde, 

Și fierele-s ruginite, 

Numai vite osindite, . , 

„_2) Celesmai multe pluguri sânt făcute câte cu 
doue coarne, unele însă numai cu un singur corn. 
Coarnele acestea servese plugariului spre a conduce 
plugul pe brasdă. “In cornul stâng e întărit grin- 
deiul și plazul, eară de cel drept e întărită cu- 
cura. Se numesc aceste părţi ale plugului de aceea 
coarne, pentru. că ele, mai ales la vârv, nu sfint 
groase nici drepte, ci de regulă supţiri, rotunde şi în- - 
cârligate în forma unui corn de vită. 

3) Corman, numit altmintrelea și poliţă, 
cară în cele mai multe locuri. „ecucură“ se numesce 
scândura cea lată, care restoarnă brasda. 

4) Sub cuvântul „pla z&, numit altmintrelea și 
„po d, senţelege scândura, la-al cărei capăt de'nainte 
se pune și se întăresce ficrul cel lut. — La Ro- 

“mânii din Bucovina se află și verbul „a plăz ui care 
are înțeles de: ași face oare-şi cari planuri, ași închipui: 
sau meni ce-va, Acest verb însă nu e înrudit cu subst. 
„pi a z& ci cl, după cât se pare, seamănă a fi prescurtat 
din verbul a plă zm ui Inţelesul adevărat al ver- 
bului plăzui seaflă în următoarea chiuitură sau horă: 

Ungurean dela izvoare 

Sedă gios și pușea'n cioare, 

Nimert, nu nimeră, 

Tot a zamă plăzuit, 

5) Birsă se numesce lopăţiea cea perpendicu-. 
lară și ca de-un lat de mâni-de lată, care îmbină 
grindeiul cu plazul 'șin care e întărită partea 
denuinte a cucurei. Ea servesce spre slobodirea sau 
rădicarea plazului dimpreună eu fierul cel lat anume ca 
plugul să meargă mai puţin sau mai adâine în pământ,



Partea inferioară a acestei lopătele e întărită. bine în 
“plaz, cară cea superioară, care trece printr”o dăltuitură 
și se rădică ca de-un lat de mână sau şi mai bine de- 
asupra grindeiului, are mai multe borticele. Cu ajutoriul 
a doue cue de fier sau si de lemn, cari se bagă prin 
doue dintre -aceste borticele, se rădică şi se sloboade 
plazul în jos, sau cum se mai dice se scoate sau se 
bagă mai afund în pământ, — Nuseiu de e numirea 
acestei lopăţele înrudită ori nu cu următoarele numiri 
și anume: Para Bîrsei în Transilvania; birsan 
= om din ţara Birsei și berbece sau berbec 
birsan; biîrsană = femee din ţara Birsei și oae 
bîrsană, precum și numele de familie Bîrsescu. 
— In unele părţi ale Bucovinei lopaţiea aceasta se nu- 
mesce și „bîrţă“. O doină 'din ţinutul Dornei, în care 
se află cuvântul acesta, sună precum urmează : 

ME suii cu plugun coastă, O 
Scoate dracu pe-o nevastă, 
Eu cu ochii după ea 

Boii din brăsdă ieșia' 

ȘI cârceca mi-o rumpea, 

Și cu făcui alta nouă 

- Boii rupse plugum doue. 

Eu cu ochii după dânsa 

- Boii îmi rupse și birţa,.. 

6) Custură sau cuţit se numesce o vargă 
de fier ca de-un deget sau ce-va și mai lată, care îm-. 
bină fierul cel-lat cu grindeiul și care stă de re- 
gulă între fierul cel lung șintre bîirsă. Custura 
aceasta e pusă ca să nu se înfunde plugul, adică 
ca să nu se prindă diferite buruene și rădăcini de dânsul. 
Custură și custurice se numesce în Bucovina 
încă și un cuţitaş: mic cu un singur tăiuș, apoi un 
cuţit fiicut dintrun ascuțiș de coasă și cu pliăsele -de 
lemn, precum și un instrument ascuţit la un capăt cu 
are se retează stupii. Sa , -
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1). La plug se deosebese mai cu samă doue fiere 
și anume: fierul cel lung, care croesce brasda, și 
fierul cel lat sau ficrul cel mar e, care taie 
brasda pe de destpt. O -doină poporană din Bucovina, 
în care e vorba despre aceste doue fiert, sună : 

Astă noapte pe recoare 
Cânta o privighitoare 

Cun glasuţ mândru supţire 

Pentru-a noastră despărţire, 
Că stau boii să mi-i vând 

Pluguşoru să-mi aprind 

Din coarnele plugului 
Să-mi fac șauă murgului 

Și din fieru cel mai lat 

Să-mi fue teacă la baltag 

Şi din fieru cel mai lung 

Si-mi fae poteove la murg 

Ca s'apuc drumu cel lung. 

8) Foitănu se numesce o verigă de fier, care e 
"pusă împrejurul. grindeiului pe locul acela unde e în- 

tărit fierul cel lung. Foitiu l-se pune ca să nu crepe 
grindeiul, -penteu că adeseori, având plugariul a îndrepta 
fierul cel lung și a bate pene pe lângă dânsul, fourte 
lesne ar pută sii erepe, dacă war fi foităul. 

9) Cuvântul cucoș are la Românii. din Bucovina 
„mai multe înţelesuri și anume: 

Cucoș pl. eucoși, dem. cucoșel pl. cn- 
coșei, lat. gallus, bărbiițelul găinilor. | 

Cucoș pl. cucoși, grăunțele de păpuzoi (po- 
rumb), cari, punându-se în vatra focului sau într”o tigae 
cu untură sau și pe un feliu de lespede, cari mai ântâi 
se înfierbiută, își schimbă forma prin aceea, că micdul, 
pocnind coaja de pe dânsul, se desface în mai multe 
părţi albe și înfoiate. Acele grăunţe însii, cari cu toate 
că sânt .puse pe obiectele înfierbintate amintite, totu-și



S
t
 72 

nu poenese, ei-și păstrează forma de. mai nainte, se 
numese puicuţe și găinuțe,. 

Cucoș pl. cucoși, perjele cele tinere, în ari 
un fieliu de vespe își pune oauele sale sau. cari sânt 
infectate de buretele microscopie numit lat. Exoascus 
pruni Fekl. și din causu aceasta, în loc să se des- 
voalte și sii crească ca celelalte perje, încep a degenera, 
a cresce întro paste mai mult de cât în alta, a se în- 
gălbini, a se usca și pe urmă a cădă jos. Acel feliu de 
perje, numite cucoși, în cari își pune vespele oauele 
sale, le mânâncă, mai cu samă băeţii, foarte tare. Eară 
celelalte, cari £s mai mari, mai înfoiate și tot odată şi 
mai amare, nule prea mânâncă. In unele părţi ale Bu- 
covinii acest soiu de perje se 'numese corlate . sing. 
corlată. , 

Cucoşul dela pușcă. i , 
Cucoș, umflitura: ce se face pe fruntea unui. 

om, când acesta sa pălit în locul respectiv cu un obicet 
oare care, . 

Cucoașă plrcucoaşe, un feliu de coptură, 
cure de cătră unii se numesee și gugousă. Eară sub: 

Cucoş pl. cucoașe din descânteeul acesta 
sențelege un feliu de băț din lemn tare îndoit dela 
natură drept în doue, care, vărindu-se pintr?o bortă 
dela capătul denainte al grindeiului, ţine potângul 
cu care se prinde grindeiul de cotiugă. Delu acest 
cuvânt cred că se trage adj. cucoșut, care însem- 
nează : îndoit în doue ca un cucoș dela plug, ghiboșat; 
pe când adj. cucoșat, format dela cueos lat. allus, 
însemnează: înfocat ca un cucoș, minios. — Cu coş 
pl cucoașe se mai numesc încă și penele, cari se 
întrebuinţează spre” îndreptarea fierului celui lung și a . 
grindeiului. 

10) Potâng se numesee un feliu dejuvăţ.ca de 
wo trei palme de lung cu care se prinde și se ţine 
grindeiul de cotiugă. Potângul, care era mai nainte



făcut din piele groasă de bivol sau şi div nuele de fag 
și de carpăn, în timpul de faţă sa înlocuit prin un lanţ 
scurt, la amândoue capetele câte. co verigă. mare și 
rotundă, " , 

11) Sub cobilă sau cobilă, numită în unele 
sate traglă, sențeleg doi părușei ca de-un stânjăn 
de lungi și prinși Ja un capăt prin uu cuiu în formă 

"de unghiu pe carii se așadă și se târie plugul, când 
acesta se duce și se aduce dela arat. — Sub envântul 
cobilă mai înțeleg Românii. din Bucovina încă și 
doi pari, cari se înplântă câte «un capăt în pământ, 
car” la mijloc se încrucişază. Pe crucile, ce le formează 
acești pari se pun apoi alţi pari de-a lungul și aşa cu 
ajutoriul acestor pari încrucișați și numiţi eobiîle'se 
fac un feliu de garduri, cari se numese garduri în 
cobile. 

17) Otie se numesce obiectul cu care cu răţesce 
plugariul cucura, plazul și fierele plugului de ţerina ce 
se lipesee de dânsele, precum și de buruenele ce se 
acață de dânsele. 

13) Cotiugă se .numesce în unele părți ale Bu- 
covinei teleguţa: pe u cărei osie se pune capătul 
denainte al grindeiului și cu ajutoriul ciireia se trage 
plugul. In alte părţi însă se numesce simplu teleguţă. 
Cotiuga constă din următoarele părţi și anume: o sic, 
douc rotiţe, cârlig, perinoe sau căpătâiu 
și. sohimbouic sau secorniţă. Sub cârlig 
senţelege proţăpiorul cotiugei, sub: perinoc sau că- 
pEtâiu o bucăţică pătrată de lemn, care e întărită 
pe, părtea de-asupra a osiei şi pe care stă capătul de 
nainte al grindeiului, ear” sub cuvântul sehimboae 
sau secorniță.și cocirlă senţelege o lopăţică 
semicereuală, care e cu un capăt întărită în osie, cară 
la celalalt capăt, care se bagă -pint”o dăltuitură a câr- 
lizului, e în mai multe locuri bortită. Sehimboaia 
aceasta servesce spre a îndrepta sau a schimba cotiuga 

+
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mai mult sau mai puţin, dupa cum cere trebuinţa în 
brasdă. La cotiugele mai none schimboaele lipsese cu 
totul. În partea despre osie are schimboaia o dăltui- 

“tură în care se pune în genere o secure sau bărdiţă, 
„care servesce plugariului, când cere trebuința, spre re- 
părarea plugului. De-aice vine apoi și numirea de s 6- 
corniţă a acestei lopăţele. — In Bucovina se află: 
și familii române, cari se numese Cociîrlă, 

14) Cârceia, numită în unele locuri şi seripţ, 
se numesc doue lopăţele cu de douc palme de lungi 
şi de-un lat de mâniă de late, prinse la mijloc prin o 
a treia lopăţică mai scurtă, care servesee spre prin- 
dereu tânjăloiului de cârligul cotiugei. Cârceie 
se numesce și un lănțușor scurt, compus din vro trei 
sau patru belciuge, care de regulă se prinde de capătul 
din dărăpt al tânjelei. - 

15) Sub cuventul tânjel pl. tânjei, numit 
altmintrelea și tânjeloiu, tâ njală, otinjele. 
și preehinjele, senţelege un felin de unealtă eare 
e compusă din trei părţi, adică din că tusă, din 
tândală și dintr'o rudă mai lungă de mijlocul căreia 
e prinsă cătușa și tândala. Cătușau ev lopăţică cu 
de-un metru de lungă, care e la capătul denainte câr- 
ligată în sus și care de regulă vine de-asupra umărului 
dela giug. Far tândala e o lopăţică ca de-un metru 
şi jumătate de lungă,” care e prinsă la un capăt de rudă, : 
car” de capătul celalalt se prinde tânjala Și urșu- 
cul sau erucile. Adevărata tânjală se prinde de 
tândală numai atunei, când seară cu patru boi, ear” 
urșucul, numit altmintrelea și cruci sau calec- 
taue, care nu e nemică alta, de cât un feliu de or- 
eicuri sing. oreic, se prinde numai atunci, când. 
vitele de ?nainte, cu cari se ară, sfint cai. 

16) Fie-care giug sau jug constă din urmă- 
toarele părţi: guler, umăr sau simplu giug, pod- 
horniţă sau poliţă, lopățele, resteie și
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cuiul de prin giug. Umăr se numesce partea 
ce vine de-asupra gâtului; podhorniţiă lopăţiea 
horizontală de desuptul gâtului; 10 pătele sânt acelea 
ce- împreună umărul eu podhorniţa; ca”'resteie 
sing. resteu. cele done bețe dela capetele jugului. 

17) Râgna se numesce în unele locuri râhnă. 
Ă 18) Sgârliciu, după esplicarea descântătoarei, 
înseamnă partea de-usupra a nasului începând dela vârv 
şi până între sprîncene, . 

19) Sub „ochiu ochiului“ semțelege aice lu- 
mina ochiului. . 

m oa i o



De boala. vitelor. 

N. demineaţă s%0 sînecat, 

S?o mânecat, 

Bucatele!) și-o luat 
Lia earba? ntreagă le-o mânat, . 
Bucatele s să pască, 

Să se toemească i, 

Păru să-și netedească. 

Nime nu le-o vădut, 
„_Nime nu le-o cunoscut, 
Numai boala puturoasă 

Şi uricioasă, | o 

Numai ea că le-o vădut, 
Numai ea le-o cunoscut, 
Şintre bucate-o întrat,. 
Bucatele i-o spureat, 
Sângele li-on v în oșat,2) 
Maţele li-o supţiat, 

Plimâile li-o putredit 
Rărunchii li-o împuţit 
Păru li-o sborșit 

- Carnea  li-o "mpetrit, 
Făleile li-o nţepenit,



Urechile li-o dăbălut;5) | 
Ochii li-o lăcrămat, 
Măselele li-o picat, 
Lâmba și-o mușeat, 

„ De picioare le-o oborit 
De păment că le-o trântit. 
-O prins N.a se glăsm 
Și-a se tângui 

Cu glas mare până?n. ceriu, 
Cu lacrimi pâni n păment, 
Nime nu 1:0' văut, 
Nime nu:1-6 audit 

Numai Maica Domnului 
Sus din poarta ceriului, 
Numai ea că 1-0 vădut, 
Numai ea l-o' audit 
Şi pe nume 1-0 strigat 
Și aşa i-o'cnvântat: 

„Ce plângi N. ce te “tânguesei 
Ce te glăsuesei - 
Cu glas mare până?n ceriu, 
Cu lacrimi” pănă n piiment ? 

— -nEu cum nu noii tângui 
„Şi cum au 'moiu glăsui 
Cu glas mare pâni?n ceriu, * 
Cu lacrimi pânin pământ, 
Că demineaţă nam sinecat 
Şi nam mânecat, 
Bucatele mi-am Juat | 

La earbntreagă le-am mânat,
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Bucatele să pască 
Să se toemeuscă, 
Pâru să-și netednască, 
Nime nu mo: vădut, 
Nime nu mp cunoscut, 
Numai boala puturoasă 
Și uricioasă, 
Numai ea că mo vădut 
Numai ea mo cunoscut 
„ȘPnainte mi-o ieșit, a 
Șintre bucate mi-ontrat, 
Bucatele mi-o spureat, 
Sângele li-o nvânoșat 
Maţele li-o supţiat, 
Plămâile li-o putredit, - 
“Rărunchii li sonpuţit, 
Păru li so sborșit, 
Carnea le-o împietrit, -: 
Urechile le-o dăbiălat, 
Ochii le-o lăcrămat, 

Măselele i-o pieat, 
Limba și-o. mușcat, 
De picioare le-o oborit 
De pământ le-o. trântitue” 

| „Taci N. nu te tângui 
Nu te glăsu! si 
Haidam-la Maica Doninului 
Din naltu ceriului, - 

Poartă de aur om! deschide, 
Topor nenăditt) om: aptica,
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Noi boala puturoasă 

„Și urieioasă 
Om _tăie-o 

Şi-om h ă e u i-o?) 
Din vine 

De sub vine, 

Din maţe, 

De sub maţe, 

Din plămâi 

De sub plămâi, 
Din rărunebi 

De sub rărunchi, 

Din piele 

De sub piele, 
Din carne 

De sub carne, 
Din urechi 
De sub urechi,. 

Din ochi 

De sub ochi, 

- Din fălei 

De sub fălei, . 

Din măsele 

De sub măsele, 

Din limbă 

De sub limbă, 
Din arm 

De sub arm, 

Om tăie-o, 

Și-om hăcni-o. , .



li se sborșesce părul, 

— 65 — 

Tu boală puturoasă 

Și uricioasă! 
Să te duci 

Unde cucoș negru nu cântă, 

Unde urmă. de om nu se face, 
Acolo să locuesci, 

Acolo să trăesci 

Cu cctina bradului . 

Cu vârvu molidului. 

Bucatele lui N. 
Să remâe curate 
Și luminate 
Ca argintu strecurat, = 

- Ca Dumnedeu ce le-o dat. 
Dela mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu ! 

 Obpservaţiuni. 

Descântecul acesta, după cum mi-a, spus  des- 
cântătoarea, o româncă din Ciudeiu, se 'ntrebuințează 
numai atunci, când vitele cornute sânt cuprinse de 
un feliu de boală foarte uriciousă. 
boala aceasta, numită de popor 
li se dăbălăzază urechile, lăcrimează, le curg balele, 

se uscă, slibese vădând cu 
ochii, și până ce-mai stau pe picioare se pot vin- 
deca, dar dacă au început odată a cădă la pământ, 
atunci cu greu ș se mai pot vindeca, trebue să peară, 

Când vitele au 

„boala, vitelor“,
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căci atunci descântecul nemică nu le mai poate 
ajuta. 

Cum au început vitele -a se bolnăvi, de-auna, 
trebue ale descânta.: Descântătoarea ie atunei o co- 
vățică sau, dacă cere trebuința, fiind mai multe vite 
bolnave, o covată mai mare, pune într'aceasta o câ- 
time anumită de tăriţe și fărină, apoi ie un topor 
nenădit și începe a deseânta rostind cuvintele de 
mai sus și dumicând în acela-și timp tăriţele ȘI. 
fărina din covăţică sau covată cu toporul. Eară după 
ce în acest chip le descântă le dă vitelor bolnaxe 

„ca să le mânânce. o. Sa 
. Cu descântecul acesta e foarte bine de-a des-. 

cânta vitele, după .cum;..spun descântătoarele; mai 
ales atinţiș când e. teanniii că se vor âmplă de alte 
vit6, “căci. apoi „NU-. 56 “holităvese. 

DZ 

  

   

1) Sub cuventul „bucate« senţeleg aice vitele 
cornute şi mai ales boii. și vacile. Românii din cele 
mai multe părţi ale Bucovinei au datină de a numi 
astfeliu vitele or. | 

2) A se în vonoșa înseamnă: a se închiega. 
3) Dăbălat se dice în unele locuri dăbălă- 

zat, adică cu urechile lăsate în jos. Sentrebuinţeuză. 
acest cuvânt însă mai mult eu privire la vitele cele 
cornute. Porcii d. e. ale căror urechi spânzură în jos, 
Românii din Bucovina îi numese clăpăugi sing. 
clăpăug. ”



4) A nădi însemnează a adăogi. Verbul acesta 
sentrebhuințează mai cu samă, după cât sciu eu, când 
au să se adaogi uneltele “cele de fier întrebuințate de. 
popor. În descântecul de faţă numai un topor ne- 
nădit e de folos, celelalte însă nu sânt bune, 

5) Descântătoarea, când ajunge aice, începe a du- 
mica tăriţele și fărina din covată, 

O 
* 

 



De ceas rău. 

I. 
Pornitu-s%o N, . 

„_Dela casa lui, . 
Dela masa lui 
Tare ca feru, 

Rumăn ca bujoru. . 

Și pe densu tâlnitu-l-o, 
Intimpinatu-l-o : 

Ceas rău cu mâncătură 
Şi cu lipitură. 

Ceas rău din scârbă, 
Ceas ru din foame, 
Din 99 de feliuri, 
Din 99 de neanuuri. 
Ceas rău să ieșiți - 
Să periţi: 1) 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din ficaţi 

De sub ficaţi, 
Din plămâi. 

De sub plămâi; .
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Să ieșiţi,. 
Să periţi: 
Din carne 
De sub carne, 

Din piele 

De sub piele; 
"Să ieşiţi 
Să periţi:.. 

Din faţa obrazului, 
Din sgâreu nasului, 

Din audu urechilor, , 
Din vederile ochilor, 
N. să remâe curat, 

Luminat. 
Voi să vă pierdeţi 
Și să vă duceţi 
La Ler împărat, 
(Că -acnlo vă așteaptă 
Cu mesele întinse 
Cu făclii aprinse, 
Cu păhare pline. | . 
Acest om?) nu vă poate ţină, 
Nu vă poate cina, ” 

» Nu vă poate purta. 
Acoio vă duceţi, 
Acolo ședeţi, 
Acolo periţi, | 
Pe-acest om să-l părăsiţi, 
Să-l curăţiţi __ 
Cu rune 

e
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Şi cu run e.3) 

Că de nu-ţi ieși 
Şi de nu-ţi peri 

Cu acu voiu împunge, 
Cu cuţitu woiu strepunge, 

Cu cuţitu woiu tăi, „ 

Cu sutletu woiu sufla, 
Și-aici nu-ţi remând 
Și-aice tot nu-ţi ședă, 
Descântecu dela mine, 

Dela Dumnedeu leacu 
Și mie colucu.3) 

- Observaţiuni. 

Descântecul acesta mi l-a dietat Ilinca a Mie- 
lului Capra, ţigancă din Stupca. | 

Descântătoarea ie un fir de usturoiu de 
toamnă, un cuţit și unac și cu aceste trei obiecte 
începe apoi a descânta pre cel bolnav de „ceas 
rău“, înpungendu-l în spate de-i ajunge vârvul acu- 
lui și a euțitului în carne. Eari după ce a rostit 
versurile de mai sus unge pre cel bolnav co parte 
de usturoiu pe trup, cară -ceealaltă parte i-o dă ca 
s'o mânânee. Prin aceasta procedură, crede descân- 
tătoarea, că bolnavul de „ceas rău“ în scurt timp 
trebue. numai decât să se vindece.



= 

IXote. 
1) E probabil că descântătoarea a înțeles prin aceste versuri „ceasuri rele“ şi de-aceea a pus 

aceste doue versuri în plural. De altmintrelea, fiind în 
tot descântecul vorba numai de „un ceas rău nu 
mă pot pricepe de ce a dis ieșiţi și periţi în loe 
de ieși si pieri, căci poporul, după cât sciu eu, nici 
când nu însoţesce un substantiv în singular “un verb 
în plural, 

2) Sub acest ome senţelege aice cel bolnav, - 
cel cuprins de „ceas. rus, . 

3) Nu sciu ce va se însemneze cuvântul „runct 
şi nici descântătoarea n/a sciut să mi-l csplice, Sciu 
atâta numai, en Bucovina se află mai multe dealuri, 
colnice și munţi, eari se numesc de cătră popor „Runc 

4) Nici o descântătoare nu descântă fără plată, | 
pentru că atunci, die ele, că descântecul nu e de nici 
un folos, nu e de leac. Mai de mult, când era mai mult 
bine în ţară, descântătoarele, după ce-și sfârșiau treaba 
lor eru datina să capete, pe lângă multe altele, și câte 
un colac. Acuma însă, când țara e stoarsă de bunătă- 

„ţile de mai nainte, când datinele încep, a se șterge și-a 
se pierde pe di. ce-merge, e datină a lise da câte ună - 
alta din casă, numai să se dică că mau descântat 
de 'giaba. 

II. 

Ceas rău cu pecitură, 

Ceas râu cu săgetătură, 

Ceas rău din spaimă, 
Ceas rău de cu sară; 

, Ceas r&u dela medu nopții, 
Ceas râu de cu diuă



Să te duci pe munţi, 

Pe sub munţi, - 

Cacolo-s a tale curţi, 

C'acolo-s mese așternute 
Și păharemplute - 

ȘI seaune așternute 
Pentru tine sânt gătite. 

„.. Acolo să! trăesci, 

Acolo să vecuesci, 

De N. să nu gândesci, 
Că tu de nu te vei duce 

“Şi de nu te-i depărta 
Eu nonedeci și noue de ocă - 
De tămâe-oiu cumpăra 
Și cu ele te-oiu afuma 
Și te-oiu înspăima,) 

Și te-oiu- depărta. 
„Nouedeci și noue de ocă 
De piperiu oiu lua 
Și te-oiu afuma 
ȘI te-oiu înspăima, 
Și te-oiu depărta, 
Nouedeei şi noue de-oale Cunerop 
Le-oiu pune la foc 

Și le-oiu clocoti 
„Şi te-oiu opări. 

Nouedeci și noue 
De sulițe oiu lua 
Şi te-oiu insuliţa 

ȘI te-oiu înspăima



Şi te-oiu dep ta, 
Cu nouedeci și nune de țepo a e2) 
Te-oiu înţepoid 
Şi te-oiu spăriă. 
Cu nouedeci şi noue 
De mături de câcădir?) 

„Te-oiu sgăriă 

ȘI te-oiu spărid,. 
Să te duci în Marea mare, 
Și cum sfașeadă peatra'p apă 
Așa să se așede rău 
Acolo să trăeusciă, 
Acolo să vecuească, 
De N. să nu gândească. 
Să te duci, să te prăpădesci, - 
Să te 'izăresci | 
Unde cucoş negru nu cântă, 
Unde câni negri nu bit. 
N. să remâe curat, 
Curat şi luminat 
Ca argintu cel strecurat 
Cum e de Dumnedeu lăsat, 
Du-te! depărtează-te : 
Din crierii eapului, 
Din sgâreu nasului, 
Din” faţa obrazului, 
Din. gene, LS 
Din sprineene, 
Din urechi - A 
De sub urechi,



Din piept 

"De sub piept. 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din toate încheieturelele, 

Din toate degeţelele, 
Din toate ciolanelele. 

"Să te duei, să te prăpădesei, 
De N. să nu gândesei! 

Să te duci pe pădurea uscată, 

Pe apa cea tulburată. 

Că tu de nu te-i depărta 
Eu cu secerea te-oiu secera, 

Cu cuţitu te-oiu spinteca, 
Cu lingura te-oiu” mâneca, 

Și cu grebla te-oiu grebla 
Cu furea te-ciu înfurea 

Peste gard te-oiu arunca. 
N. să remâe curat, . 
Curat și luminat 
Ca argintu cel curat 
Del Dumnedeu lăsat, 
Dela mine descântat. . .: 
Naue neveste 

Cu noue mături, 
Cu noue cuțite, 

Cu noue mături părăsite 

„ Daţi-mi toporu cel tăios 

Să tai mău cel frumos. 
Da eu nu tai măru,



. E a 

Da tai lui N. rău 
Din spatele lui, 

Din pieptu lui, 

Din inimă 

De sub inimă, 

Din toate încheietnrelele, 
Din toate degeţelele, 
Din “toate ciolănelele, 

Rău să se ducă, 

Să peară ca o nălucă, 
Să se prăpădească 
De N. să nu gândească. | 
N. să remâe curat, - Ii - 
Curat și luminat, 
Ca argintu strecurat 

De Dumnegeu lăsat, 
De mine descântat, 

Descântecu dela mine . 

Leacu dela Dumnedeu! 

Observaţiuni. | 
Maria Molociu, Româncă din Calafindesci, care 

mi-a dictat descântecul acesta, mi-a spus că „Cea- 
sul rău“ se capătă mai cu samă din s spaimă şi 

"din diochiu. Eară cola ce a căpătat Ceas rău 
se cunoaste pe aceea, că îndată se pocesce și-l 
săgetează prin tot trupul. Toţi aceia, cari au Ceas 
rău ameţesc de cap şi unde-i apucă, acolo cad fără 
consciință de sine la pământ. Mulţi fac spume la
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gură, caută foarte urit și se încoardă, se schimosese, 
de te prind fiorile când te uiţi la denșii. | 

M. Molociu descântă de Ceas rău în trei | 
dile de sec și anume: Luni, Miercuri și Vineri; 
după ce începe a se pișea: luna, şi până ce se sfăr- - 
șesce, adică de când începe luna a. scădă. 

Descântătoarea pune mai întâi Losnicioar ă, 
lat. Solanum dulcamara L., cu apă noîncepută să * 
fearbă la foc. După ce aceasta a fiert bine, scurge 
zama și pune într'ânsa o leacă de miere. Apoi 
începe a descânta pre cel bolnav, rostind versurile | 
de mai sus. Eară după ce a, sfârşit de descântat. dă 
bolnavului să beie zamă de aceasta de trei ori pe 
qi şi anume: demineaţa, la: ameaădi și sara câte 
un păhar. Când e luna spre .sfârșite, atunci, după 
spusa descântătoarei, poate bolnavul” să heie trei pă- 
hare de zamă de-aceasta nu numai în qilele cele de 
sec, ci și'n fie-care di şi'n cele de frupt. 

Mai departe, dice descântătoarea, că atunci, 
când șe descântă de „Ceas rău“ e bine a pune 
și sineală în holercă (rachiu) ŞI a da apoi câte 
un păhărel de holercă de aceasta celor bolnavi să beie. 

INTote. 

1) Inspăima, înloc dea înspăimânta, se vede 
că e o licenţă poetică.
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2) Ţepoin-ie sânt un feliu de turci mari cu doue coarne drepte şi cu coadă, foarte lungă, cu cari se servese românii mai ales la clădirea stogurilor. In cele mai multe locuri însă se numesce acest soiu de furci furcoaie sing. furcoiu, _- 3) Câcădir, Călcădăriu sau. trandafir N de câmp, lat. Rosa canina L., sentrebuinţează la foarte multe leacuri. 

III. 
So sinecat, 

So mânecat 
N. dela casa ei, 

Dela masa ei, 
Grasă și frumoasă, 
Tare și voioasă. 
Și când o fost: 

“La mieq de cale, 
De ciirare 

Inainte icșitu-i-o 
In cale. opritu-o 
Archangelu Michail: 
Cu cal negru pa ntanog,!) 
Cu noue urși, - 
Cu noue ogari, 
Născuţi, 
Crescuţi, 
Din qiua St. Giorgiu făcuți, 
Cu paloş de tun, 
Cu sabie de fulger 
'Tăind,



Săpând 

Ceas rău căutând. 

Dar ori cât o căutat 

Nicăiri nu l-o aflat 

De cât numai în trupu lui N. 

A flatu-l-o, 

'Făiatu-l-o, 

Săpatu-l-o. . , 

N, foarte s'omvăerat 
Foarte so mișelut2) 
Nime n'o vădut-o, 
Nime no audit-o, 

„Decât Maica curată, 
Maica precurată, 

Auditu-o 

V &dutu-o, 
Inainte ieșitu-i-o. - 

Și întrebatu-o: 

„N. ce te văerezi, 

Ce te mișelezi ? 
-— „Of! Maică curată, . 

Maică precurată ! 

Cum nu s'a văera, - + 
Cum nu sa mișela, 

“Că N. so sinecat, 
So. mâneeat 

Delu casa ei, 

Dela masa ei, 

Grasă și frumoasă, 
Tare și voivasă;
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Da când o fost; 
Ia mied de cale, 
De cărare 
Inainte ieșitu-i-o' 
In cale opritu-o 
Arehangela Miehail 
Cu cal negru pantanog 
Cu noue urşi, , 
Cu noue ogari, 
Năsenţi 
Crescuţi | 
In Qiua de St. Giorgiu făcuţi 

- Cu paloș de tun, 
Cu sabie de fulger 
Tăind, - 
Săpând, 
Ceas r&u căutând. - 
Dar ori cât o căutat 
Nicăiri nu l-o aflat | 
Decât numai în trupu lui N. 
A flatu-l-o, 
Săpatu-l-o, 
Tăiatu-l-o, . 
In cuptioriu de fier aruncatu-l-o, 
Cu cociorvă de fier înturnatu-l-0, 
Cu pilug de fier pisatu-l-o, 

"Din piuă de fier scosu-l-o, | 
In sită de fier aruneatu-l-o, 
Cu densa cernutu-l-o, 
Cu dânsa venturatu-l-o



Să nu se aleagă nemică 
Din ceasu cel reu, 

Cum nu se alege nemică | 
Din pulberea de pe drum. .. 
N. să 'remâe curată, 
Curată și luminată, 

Ca maica ce-o lăsat?o, 

Ca Dumnedeu ce-o dat?o. 
- Amin! amin! 

"Ca soarelen sănin ! 

„Dela mine deseântecu 

Dela Dumnegeu leacu ! 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta, cules dela o Româncă din satul 
Bilca, mi l-a impărtăşit D-nul Toader Bumbac, preot. 

INTote. 
1) Caii, ale căror picioare dela glesue în jos sânt 

albe, eară în colo peste tot corpul sânt de altă coloare, 
„se numesc: pantuanogi sing. pantanog fem. 
pantanoagă. Sfânt cai pantanogi de-un picior, de 
doue, de trei și chiar. de tuspatru picioarele. — Adj. 
pantanog-ă însennează și obrasnic, răutăcios d. e, 
cioară pantanoagă = ţigan obrasnic, om rău. 

2) A se mișelu, după esplicurea celor mai 
multe descântătoare, însemnează : a plânge tare, a la- 
menta, a-și deplânge neferecirea. După cum se vede 
are cu totul alt înţeles ca a verbului a se mișeli, 
care Însemnează : a se face netrebnic, serman. O samă . 
de descântătoare die: m nișela, nișela și mișula. 

DA ——



De ceas rău cu spăriet. 

Hurduz, burd uz!) 
Din pocuz, slob uz) 
Din negru lăsaţi, . 
Din spaimă curmaţi ! 
Voi să nu veniți 
Cu ochii boldiţi, 
Cu dinţii rînjiți, 
Cu gura căseată, 
"Cu limba spânzurată, 
Cu frica nu înfricaţi, 
Cu spaima nu nspăimântaţi, 
Cu groază nu îngroziţi 

“Și cu ceas rău nu sdrobiţi ! 
Tu ceas rău să ieşi - 
Din crescetu capului 
Din vădu ochilor, . - 
Din audu urechilor, 
Din spâreu nasului, 
Din poama obrazului, 
Icșiţi și vă duceţi : 
La. curţile Bur țului,3) 
Că acolo sânt trei fraţi. . 

= 
=
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Intrun botez botezați 
Intr'un” căpătâiu culeaţi. 
Acolo vă duceți 
Cu ochii boldiţi 
Cu dinţii rinjiţi, 

Cu gura căscată, 

Cu limba spânzurată. 
Cu friea-i întricaţi, 

„Cu spaima-i înspăimaţi, 
Cu groaza-i îngroziţi, 
Cu ceas rău îi sdrobiţi. 
N. să remâe curat, 
Curat și luminat 
Ca Dumnedeu ce l-o dat, 

Ca Maica Precistă ce l-o lăsat. 

Observaţiuni. 

„Acest descântec, dictat de-o româncă din oră- 
şelul Boian, mi l-a înpărtășit D-nul Y. Turturean, 
preot. | 

Descântătoarea ie o mătură în mână și făcân- 
du-se a mătura despre spatele celui spăriat înce-. 
pând dela cap spre picioare, ca şi când ar alunga 
Ceasul cel rău, rostesce. cuvintele de mai sus. 
Ear după ce a rostit odată descântecul stupesce jos. 

Tot așa face ea în față și cară-și la, spate, repețind 
astfeliu descântecul de trei ori după olaltă. In sfârșit 
se face a mătura prin casă şi peste pragul căsii
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ca şi cum ar alunga Ceasul cel rău din casă 
„afară. - ă 

DTote. | 

1). Sub cuvintele „Hurdu z, burduzi, după 
spusa descântătourei, senţeleg nisce fiinţe rele, cari nu 
numai că sparie pre oameni, ci-i fac să capete și Ceas 
rău. Aceste doue cuvinte se mai află, după cât sciu 
eu, încă șin următoarea cimilitură : 

! Hurduz, burduz, 

Din 'Ţărigrad adus 
, Și sub laiţă pus, . 

care însemnează „bostanul“, Eară în altă formă 
provin ele şi?n cimilitura ce urmează : - - 

Urduc, 

Burduc, 

De- barbă îl duc, 
De barbă-l aduc, , 

şi care însemnează „Fedeleşul,- (Vegi: P. Ispi-. 
rescu : Pilde și ghicitori, Bucuresci 1880 p. 36.) 

2) Ce vor fi însemnând cuvintele »„pocuz şi 
slobuz“ singur nu sciu, căci nime nu mi le-a. putut 
esplica. Cred însă că „slo buzt e o formă schimosită 
din slobad, ear pocuz va fi însemnând un feliu 
de vas, un păhar sau așa ce-va, în care, după credinţa 
Românilor, vrăjitoarele ţin închise spiretele cele necurate 
și mai ales Spirituşul. 

„3 Curțile Burţului trebue să fie nisce 
„curţi mitologice, i 

pi 

„Be



De cel-perit.: | 

Unde mergeţi voi 
Noue lupi din noue văi, 
Noue lupi din noue câmpi,- 
Noue lupi din noue lunci, 
Cu labele sgăriind, 
Cu dinţii rumpând, 
Cu buzele sugend, 
Cu limbele lingend, 
Cu codile măturând? 

„Că noi ne ducem 
La malu Bulgărinului 

„Voi nu vă duceți, 

Voi să nu mergeţi 
La malu Bulgărinului, 

Ci voi vă duceţi 
La N. robu lui Dumnedeu, 
Că-i plin de Cel-peri t,?) 
Cu labele-l sgărieţi, 
Cu buzele să-l sugeţi, 
Cu limbele să-] lingeţi, 
Cu codile să-l. ştergeţi, i 
Cel-perit să mi-l scoteţi. 
Din sgârcu uasului,



Din faţa obrazului, 
Din ochi . 
De sub ochi, 
„Din limbă | 
De sub limbă, 

Din piept 
De sub piept, 
Din inimă. 
De sub inimă, 
Din spate 
De sub spate, 
Din sute de ciolănele, 
Din mii deneheieturele : ; 
Din glesne 
De sub glesne, 
Din unghii 
De sub unghii, 
Din vervu dewetelur 
Din căputele picioarelor, 
Din tălpile picioarelor, 
Să nu remâe Cel- -perit de leac 
Cât e un fir de mae 
P patru despicat 

1 Marea-neagră aruncat, 
> să remâe curat, 
Curat și luminat 
Cum e de Dumnedeu- lăsat. 
Descântecu del: mine, 
Leacu dela Dumnedeu 
ȘI dela Maica Domnului !
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Observaţiuni. | 
Deseântecul acesta mi l-a dictat Catrina Ra- 

colţa, româncă din Calafindesci. 

| Descântătoarea descântă de Cel-perit tot- 
"deuna, într'o qi de sec, adică Luni, Miercuri sau Vi- 
neri, desdemineaţă până nu resare soarele cu o ră- 
murică de Pelin bun întrun păhărel sau ulcică 
în care seaflă uroscior (smântână dulce de vacă). 
După ce a descântat, rostind cuvintele descântecului 
de trei, ori după olaltă, și dând cu rămurica cea de 
pelin de mai multe ori în cruciș prin groscior, unge 
cu grosciorul descântat pre Cel-perit. Aceasta, fă- 
cându-o descântătoarea în mai multe dile de sec 
după olaltă se gice că Cel-perit se vindecă. 

DTote. 

71) Cel-perit numesce poporul român din Bu- 
covina un feliu de serofule tainice învechite, cari în 
loc să se arete' la grumaz și aice să înceapă a coace 
și a sparge, după cum se arată în genere scrofulele, 
ele se ivesc mai ântâi la nas. Şi fiind că Cel-perit, 
cum începe a se ivi și a se desvolta, deauna şi nasul 
începe a se buboti, a se căţăli și a putredi, de-aceea 
multora, cari capătă această boală, le pică nasul și re- 
mân apoi pentru tot-deauna sluți şi diformaţi, dacă nu 
caută de timpuriu mijloacele trebuincioase spre vinde- 
carea ei, și dacă nu se cruță, adică dacă mânâncă bu- 
cate pre cari Cel-perit nu le sufere nici decum,
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bună oară: lapte acru de oi, brândă iute, sorbituri pi- 
părate sau prea sărate, pepini (erastaveţi), muraţi, cu- 
rechiu murat și altele. Ea 

„Cel-perit, după spusa poporului, îl are fie- 
care om, însă numai la aceia sc arată, carii îl stârnesc. 

O



“De Dânsele. 

IX. 
Voi, harnicelor de voi, 
Voi, vetezelor de voi! : 
Pe unde mi-aţi mai âmblat ? 
Spuneţi-mi ce-aţi mai stricat?,. 
Pe George l-aţi întimpinat, 
Puterea voi i-aţi luat 
Și viaţa i-aţi scurtat 
Și din om frumos 
Voi l-aţi făcut ros . 
Și putregăios, 
De tot uricios: 
Din voinic fecior. 

„Ca pe un fuior 
De cânepă. voi l-aţi biciulat, 
De-o parte de drum l-aţi aruncat, 
Ca pe un om mort l-aţi lăsat. 
Voi, harnicelor de voi, 
Voi, vetezelor de voi! 
Stringeţi-vă toată viţa 
Și semenţa | 
Intr această apă stântă,



Care se cântă 

Şi se descântă. 

Să-i aduceţi-lui George sănătate 
Să mi-l scuturaţi de moarte, 
Să-i aduceţi sănătate lui, 
Și viață lui. 

De ochi să mi-l desernntaţi, 
De cap să mi-l deșteptaţi,. 
De picioare-l despiedicaţi, 
De mâni să mi-l eslegaţi, 
Puterea înapoi să-i daţi! .. 
Ear de nu vă veţi stringe 
Și de nu vă veţi stânge 
În această apă sfântă, 
Care mi se cântă 
Și mi se descântă dă 
Toată vița 2 i 
Și semânţa, —! 

Cu miitură de busuioe mătura-v?oiu, 
Cu bani de argint răteza-v? oi, 
In gura unui fideleș înfuinda=v?oiu, 
Sub naltu ceriului arunca-v?oiu 

Să vă ploaie ploile, 
ă vă bată venturile, 

Sa vEngheţe gerurile, 
Să pieriţi, 
Să ve izăriţi 

Ca ronua de soare, 

Ca stupitu?n cărare ! 

i



— „Cu mătură de busuioe nu ne mătura, 
Cu bani de-argint nu ne răteza, 
In gură de fideleș nu ne înfunda, 
Sub naltu ceriului nu ne arunca 

ă ne ploae ploile, 
ne bată venturile, 
nenghiețe gerurile, 

ă pierim, 
_Să ne izărim 
Ca roauu de soare, 
Ca stupitwn cărare. 
Că, noi ne-om stringe 
Și nc-om stânge 
Toată vița. 
Şi semânţa 
In această apă sfântă, 
Care mi se cântă 
Și mi se descântă, 
Şi pe Giorgiaș, 
Mândru ficioraș, 
De ochi noi l-om descrunta 
Și de cap l-om deștepta 
Și de mâni l-om deslega 
Și de picioare l-om despiedica, 
Boala lui om alunga 
Din picioare și din toate 
Și i-om da ear sănătate, 
Să remâe sănătos 
Și frumos 
Și voios; 

ss,
 

z
a
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Să remâe luminat 

Ca argintu cel curat, 

Ca auru strecurat, 

Cum Dumnedeu l-o lăsat. . 

Dela mine descântecu . 

Dela Dumnedeu daru, 

Obpservaţiuni. - 

„De dânsele“ se numesce un morb în foliul 
reumatismului, însă, după cum spune poporul, e cu 
mult mai periculos, fiind că se întinde peste tot 
corpul, și mai cu samă în picioare și mâni așa, că 
cel ce holesce nu-și simte capul, mânele și picioa- 
rele nici de cum ca și când- toate ar fi înlemnite, 

Poporul român, fără ca să mai alerge pe la 

medici, precum: pentru multe alte morburi, așa şi 

pentru acesta a, aflat o medicină, după părerea. să, 
destul de Dună cu care să-l vindece. | 

Eacă ce face medica română, adică descântă- 

toarea, care cunoașce toate plantele de ce leac sunt 

bune mai bine decât mulți din medicii cei învă- 

țați. Descântătoarea, înainte de-a începe a descânta 

de „donsele“, se duce la un riu curgttoriu eo 

bucăţică de pâne, cu un drobuşor de sare și c'o 

cofiță sau oală nouă în mâna dreaptă. 

Ajungând la riu, bate într'un loc pe mal în 
contra curgerei apei trei metanii, aruncă din pâne
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și din sare ceva în undele apei, apoi “cu cofița, suu 
oala ie un.pic din apa, ce-a curs peste pânea, și 
Sarea aruncată. i 

| Pe când bate ea acele trei metanii, dice ur- 
mătoarele cuvinte: - | | 

Apă curgătoare ” 
Eu te sorocese 
Tot cu pâna și cu sure 

„Să lecuesei pe cutare 
Din cap până?n picioare 

„Cu lene Si 
"Sănătate și veac! 

"De-aice apoi se duce mai la deal pe riu și 
așa în trei locuri după olaltă hate de trei ori câte 
trei metanii, și pe când bate metanile, repețesce 
cuvintele de mai sus Și ie apă cu cofița. 

După ce a. făcut ca aceasta și după ce și-a 
„ âmplut cofița cu apă, fără ca s'o fi observat cine- 

Ya, se întoarce spre casă, dară și acuma fără de-a 
vorhi cu alții sau de a căuta îndărăpt, pentru că * 
dacă ar vorbi cu cine-va sau sar uita îndărăpt 
toate operaţiunile: sale mar mai avd nici o putere. 

“Sosită a casă, începe a descânta apa din co- 
fiță c'o. mătură de busuioc și Gun ban de argint. 
Banul acela îl eăuresee întrun loc și îl leaă c'o 
ațișoară de mătura, cea de busuioc.
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Pe când descântă mai aruncă ȘI noue cărbuni 
aprinși de fag ca să se stângă în apă. 

După ce a stâns ea acești noue cărbuni, ie 
din apa cea descântată și toarnă bolnavului de trei 
ori pe vârvul capului și-l spală de-a mărunţelul din 
vervul capului până în glesnele . picioarelor. Eară 
după ce l-a spălat ea singură de trei ori, pune co-: 
fița cu apa ce-a nai remas. eu gura cătră icoane 
pe o laiță, pe care remâne apoi până ce-și ispră- 
vesce bolnavul însu-și operațiunea  lecuirei, adică : 
dintr'o Marţi desdemineați, când se ivese zorile şi 
până Joi sara, când e soarele. de done prăjini dela 

“opus, adică: pe la chindie. 
Bolnavul se scoală Marţi demineață, când se 

ivesc zorile, se îmbracă în resminte curate, bate 
trei metanii și apoi be apă cu o telincă de anto- 
nică (plantă) de trei ori din cofiță, fără ca: sto 
clintească cât de puţin de pe locul unde stă pusă. 

E După aceea se culcă pe o perină curat-înfățată.. 
Aceasta o face bolnavul de „densele“- Marţi 

demincața până ce nu resare soarele. Sara, când * 
„e soarele la chindie, eară-și o repeţesce.. Asemenea, 
face. și Miercuri și Joi demineaţa şi sara. . 
Joi sara, la oară. cuvenită, după ce-și împli- 

nesce operațiunea sa ca mai nainte, ie cofița și se
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duce la apa curgătoare, în care descântătoarea a, fost 
aruncat pâne şi sare, fără câ să vorbească, să cânte. 
sau să caute îndărăpt, şi după ce ajunge varsă apa 
din cofiță în riu pe locul de unde s'a. fost luat. 
Apoi sentoaree cară-și înapoi a: casă, ne vorbind 
cu nime și ne căutând îndărăpt. Şi aceasta o face 
el, ca și descântătoarea, numai de-aceea, după cum 

“crede poporul, pentru „că dacă ar vorbi sau s'ar 
înturna și căuta înapoi, boala eură-și s'ar întoarce. 

Poporul român mai întrebuințează încă. și. alte 
mijloace contra acestei boale. și anume, spune el: 
este un feliu de burucană, numită vise de baltă, 
care cresce mai cu samă pe topliţe,:) bolnavul 
se unge cu ea; şi de nu-i va trece cu aceasta, să 
arunce o bucăţică de sare pe horn (camin) afară 
din casă, şi unde va cădă a treia oară, să pună 
jaratic pe bucăţica, cea. de sare, s'o încăldească bine, 
apoi s'0 arunce întrun vas cu apă ne'ncepută, a- 
dusă dintrun rîu, să facă salamură și cu accusta 
să se spele pe unde-l doare. 

Dacă nici așa nu-i va trece să caute noue fur- 

nicari, să iee un furnicariu cu furnici cu tot înti”un 

sac şi legând sacul la gură să-l pună într'un ciubăr! 

+) Românii din Bucovina numesc belţile, adică apele, unde-și 
topesc cânepa, topitori, topite și topliţe. Topliţă se nu- 

mesce și un riu lateral al Sucevii din Bucovina.
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şi să toarne apă caldă "peste dânsul. Cu apa aceta 
să se spele apoi. pe unde-l doare și trebue să-i treacă. | 

| Apa aceea, însă cată să fie numai dintr un riu 
şi ne'ncepută. ă 

II. 

So sinecat, ” 
S*o - mânecat 

Noue irodiţe 
Pe văi, pe. costiţe, 

„ Pe toate costiţele, 
Pe toate mlădiţele, 
Pe toate costișele 
Și pe toate iedele (?) 
Și pe toate coastele . 
Descântând de densele. 
Irodiţa cea mai mare 
Cun păhar de-argint în poale, 
Ce-o făcut lui N. 
Cum o cântat, 

Cum i-o descântat, 
Că ca cu mâna le-o luat 

"Şi le-o pus cap 
La cap, - 
Frunte 
La frunte, 

Sprincene Ii ” 
La sprincene, 
Gene
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La gene, . 
-Ochi 

La ochi, 

Nas 

La nas, 

Obraz 

Lu obraz, 

Gură 

La gură, 
Fălei 

La fălei, 

Grumaz 

La grumaz,? 

Umere 
La umere, 

Coate 

Lia coate, 

Pălmi 

La pălmi,. 
Nod 

La nod, 

Degete 

La degete, 

Unghii 
La unghii, 
Piept 

La piept, 

Spate 

la spate, 
Coaste
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Lia coaste, 

Pântece 

La pântece, 

Mijloc 

"La mijloc, 
Spinare 
La spinare, 
Cruci 
La cruci, 

Buei 

Ta buci, 
Şolduri 

La șolduri, 
Spete 

La spete, 
Fluere 

Lia fluere, 

Pulpi 

La pulpi, 

Glesne 
La glesue, 
Căpută 

“La căpută 

Tălpi 
La tălpi, 
Noduri 
La noduri, 

Degete 
La degete, 
Unghii



— "98 — 

La unghii ; 

ȘI cum. le-o pus” 

Densele so dus, 

- Cum o descântat 

Densele-oncetat. 

Observaţiuni. | 

Acest descântee e cules dela o Româncă din 
Sân-Giorgiu în Transilvania. 

Descântătourea postesce toată diua aceea în 
care are să descânte.” Eară înainte de-a începe a 
descânta face cruce, hate vio câte-va mătane, și- 
apoi, punând mâna pe părțile. ce le numesee, des- 
cântă, 

e DO



De dine. 
Z 

Potolese aruncătura; 

Potolese și făcătura, 
Aruncătura cea mare, 
lăcătura din cărare. 

Făcătura de bărbat 

Făcătura de femec, 

făicătura de vădană!) 
Și făcătura de fată. 

Toate-aruncăturile, 

“ "Toate făcăturile 

Și toate durerile, 

"Poate giunghiurile 
Cele nceurate 
Și toate duhurile 

Mânate și ţipute. 
Eu le potolese 

Șinapoi le învertese 

Pe capu cui le-o mânat, 
Pe capu cui le-o ţipat, 
Cucest om o lost curat, 

Curat și luminat, | 
Dar el pe cărare s'o luat.



Când o fost la mied de cale, 

„De cale și cărare 
Yo tâlnit cu omu 

Ca Şehiopu 
Cu barba cât cotu.) 
Acolo so tâluit dracu 
Cu drăcoaicele, 

Moroii cu Moroaicele, 
Diochii cu Dioaicele, 
Strigoii en Strigoaicele, 
Fărmăcători cu fărmăcătoare, 
Pocitori cu pocitoare, 
Bărbaţi și mueri, 

Fete și văduve, 

Și cum' s?o tâluit, 
Și cum Po zărit 
I.-o și secerat 
Și l-o săgetat, 
Sângele i-o băut, 

"Bun de nemică. l-o făcut, 

Carnea i-o mâncat, 
Puterea i-o luat, 

Ceasuri de moarte i-o dat, 
Nime nu l-o vădut, 

” Nime nu 1-0 audit, 

“Fără Maica Domnului 
Din poarta ceriului. 
Și ea cum l-o vădut 
Și cum l-o audit 

Pe scară de-argint
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S'o scoborit, 

În scaun de aur o ședut, 

Mândru o cuvântat, 

Mândru o'ntrebat : 

„N. ce te cânţi, 

Ce te vaieţi? 

Ce te tânguesci, 
Ce te hăulesei 

Cu glas mare până?n ceriu, 

Cu lacrimi pâni”n pământ ? 
— „Da eu cum nu moiu cânta 
Și cum nu nvoiu văeta, 

Cum nu nvoiu tângui 
Şi cum nu uvoiu hiiuli 
Cu glus mare până'n ceriu, 
Cu lacritni pâna pământ, 
Că cu mam luat î? 
Și nam depărtat 

Dela casă, 

Dela masă, | 
Cu oasele sănătoase, 

Cu carnea vârtoasă, 
Dar când am fost; 

“La mied de cale, 

De cale și cărare 

MPam tâluii cu omu 

Ca Şehiopu ” - 

Cu barba cât cotu. 

Acolo so tâlnit Dracu 

Cu Drăcoaicele,



Moroii că Moroaicele, 

Strigoii cu Strigoaicele, 
Diochii cu Dioaicele, 

Fărmtcători cu firmăcătoare, 

Pocitori cu pocitoare, 
- Bărbaţi și cu mueri, 

Fete şi cu văduve. 

Și cum so tâlnit 
Şi cum mo zărit 

Mo și socerat 

Și m”o săgetat; 

Sângele mi-o băut, 

Bun de: nemică mo făcut, 

Carnea mi-o mâneat, 

Puterea mi-v luat, 

Ceasuri de moarte mi-o dat. 

„ÎN. nu te cânta, 

Nu te văeta, 

Nu te tângui, 
Nu te hăuli, 

Că eu te-oiu învrednici : 

Ju mâna dreaptă 

Cu buciunm întraurit, 

Cu buciumu-i buciuma, 

In patru cornuri de lume sa resuna, 

Toate Dinele sor aduna » 

Şi tu pe ine le-i întreba; 
Of! ine, Bine de câne! 

Ce-aţi făcut cu mine? 

Ce-aţi făcut cu N. ?
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La ce l-aţi secerat, 
La ce l-aţi săgetat, 
Sângele la ce i-aţi băut, 
Bun de nemică la ce l-aţi făcut? 

Carnea la ce î-aţi mâneat, 

Puterea lu ce i-aţi luat, 
Ceasuri de moarte la ce i-aţi dat? 
— „Că noi nu l-am . secerat, 
Nu l-am. săgetat, 

Sângele nu i-am băut, 
„Bun de nemică nu l-am făcut, 

Carnea nu i-am mâncat, 
Puterea nu i-am luat, 

Ceasuri de moarte nu i-am dat! 
Dară finii , 

Și vecinii, 

Fiuele - 

- Și veeinele, 
Prietenii 

Și prietinele, 

Bărbaţi și mueri, | 

Fete și văduve 7 

L-o secerat, 

L-o săgetat, 

„Sângele i-o băut. 

Bun de nemică l-o făcut 

Carnea i-o mâncat 
2 

Puterea i-o luat, 

Ceasuri de moarte i-o dat!
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„Of! voi Bine ! 

ine de câne! 

_Y& luaţi pe uliţa satului 
Pân” la casă vinovatului, 

| Pe acela-l seceraţi, 

Pe acela-l. săgetați, 
Sângele i-l beţi | 
Bun de nemieă-l făceţi, 

„Carnea i-o mâncaţi 
Puterea i-o luaţi 
Și ceasuri de moarte-i daţi! 
Că voi de nu i-ţi lua 
Cu foarfecele voiu dumica, 

În drum voiu arunca, 
În pulbere voiu mâna, 

„În mare voiu tipa, 

Să vă topiţi 

Să vă prăpădiţi 
Ca spuma de mure 
Ca roaua de soare. ! 

, N. să remâe curat, 

Curat și luminat 

Cum e de D-deu lăsat, 
Dela mine descântecu 

Leacu' dela D-deu sfântu! 

_ 
=
m
r
e
 

Observaţiuni. | 

Descântecul acesta mi l-a dictat o Româncă din 
Vatra-Dornei. EL e bun, „dupe cum mi-a spus des- 

> .
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cântătoarea, pentru ori “și ce boală, dară, după cum 
arată și însu-și descântecul, mai ales pentru cei ce 
siint atăcaţi de Dine. | 

Când omul se bolnăvesee din fe miri ce pri- 
cină, sau când e atieat de Dine, descântătoarea, 
aduce apă nencepută. şi stânge none cărbuni aprinşi 

„într'ensa și la stângerea fic-cărui cărbune rostesce 
câte odată versurile de “mai sus. Bară după ce în. 
acest chip descântă și stânge toţi cărbunii, o parte 
mică din apa aceasta o dă celui bolnav de băut, eară 
cu ceealaltă îl spală. 

2Tote. | 
1) O nevastă, căreia i-a murit bărbatul, - se nu- 

-mesce în cele mai multe părți ale Bucovinei văduă, 
văduvă şi vădană. In unele părţi însă, precum d.e, 
în ţinntul Câmpuluneului, nevestele cărora le-au murit 
bărbaţii, se numesc numai vădue și văd uve, car” 
sub cuvântul v&dană senţelege o tfemee, care a avut. 
copil de fată mare. Inţelesul din urmă cred că-l are 
cuvântul acesta și'n descântecul de faţă. | 

Tot acest înţeles cred că-l'are cuvântul acesta 
șn următoarea doină, culeasă în Horodnicul-de-jos : 

| „Tu vădaniă cu flăeiu ! - 
Nu-i păcat de Dumnedeu 

Să te legi de capu mieu? 

IIai, ne-om duce la judeţ 
La popă din Soloneţ . . . 
Poape ! poape, protopoape ! 
Giudecă-mă la dreptate 

Si-mi ie focu dela spate,
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Si mă gindecii la drept 
Şi-mi ie focu dela piept 

: — „Giudecata ți-i făcută, 

Ie-on braţe şi-o săruti !«, . | 

2) Sub „omu ca.Șehiopu' cu barba cât 
cotu“ cred că e do-a se înţelege ființa daco-mito- 
logică, care provine foarte adeseori în poveștile popo- 
rane sub numirea de: „Statu-palmiă-cot“ sau 
„Staticotd e-un coteu barbă cu tot 

o Ei



De diochiu.. 

I. 

La răchita ceanverdită 

Șede-o fată despletită, 
La răchita rămurată 

Şede-o fatndordoratii _ 
Și Saruncă de: pe-o peatră 
Pân pe altameolţurată. 
Fa-i un ochiu de sânge, 
Cu unu de foc, 

Cel de sânge stinge 
Pe ochiu de foe; , 

Fa-i “un ochiu de apă, 
Cu umu de foc, 

Stinge cel de apă 
Pe ochiu de foc... 
Aşa mi se frângă 
Și se mi se stângă: 

- Diochiturile, 
Săgetiiturile, 

Uităturile 

Și poecitur: 

Şi toată rihnu,
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Cum se potolesce 
Și se liniscesce 

Vântu. pe pământ, 
Furiosu vânt; 

Așa să se potolească 
Și se mi se linisceuscă 
Diochiturile, 

Săgetăturile 
Și uităturile, 

Şi pocitura 
Și toată rîhna, 

Diochiturile 

Săgetăturile 
Cele grele 
Mășcăţele, 

Cele rele. 
Şi de este diochiet 
De temec cu băiet: 

Crepe-i ţiţele, . 

Cură-i laptele 
Să se mire noroadele! + 
De-i diochiet de vr'o fată 
Mândră șinpopoţonată : 
Crepe-i ţiţele 
Pice-i cosițele ! 
Și de-i diochiet 
De vrun băiet: 

Crepe-i pulpele, 

Cură-i sângele! 
De-i diochiet de-o vădană
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“A unui copil mic mamă : 
Moară-i copilu 
Mândru ea bujoru ! 

Codru de l-o diochiet + 

Pice-i trundu de pe fag! 

Câmpu de l- -0 diochiet,- 
Pice-i florile : ae ' 
Ardă-i frundele'! | 
De l-o diochiet: 
Ochi verdii 
Sau. căprii, 
Sau negrii, | 

Sau albăstrii, 

"Ochii să-i plesnească, 
Sângele-l năpădească, 
Sângele-l năbușască ! 
El să remâe curat, 

'Să remâe luminat 
Ca și roaua florilor, 
In revărsatu dorilor, 
Ca lacrima ochilor, 
Ca poala Sântă-Măriei, 
Sfânta Maica veciniciei ; 
Ca mă-sa când l-o născut,. 
Când s'a născut pe pământ. . . 
Pasere albă peste N. o sburat, 
Diochiu în patru o cr&pat, 
Nici cât un fir de mac n'a remas, 
Nici cât un fir de mac uscat 
In patru părți. despicat .
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In fundu mării aruncat ; - 

Nici atâta no remas, 
Cici N. so curățit Și s'o spălat. 
Ca auru strecurat, 

Ca argintu cel curat. 
Dela mine 'descântecu, 

„Dela Dumnedeu daru. 
Descântecu dela mine, 

Leacu dela Dumnedeu, . 
Că aşa vocse și cu! 

Observaţiuni. 

Descânţătoarea descântă de „diochiu: cu 
ascuțitul unui cuțit de trei ori în cruciș întrun păhar, 
cu apă nencepută, în care se aruncă ȘI Nisce căr- 
buni, de unde se nasce apoi şi dicala pa stinge 
cărbuni“ în înţeles de „a descânta de dio- 
chiue. După ce a descântat suflă de trei ori în 
cruciș asupra apei. 

Poporul crede că deseantătoarea, după ce a- 
„Puncă, cărbunii în păharul cu apă, îndată cunoasce 
ori de este N. diochiat ori ba, căci de e diochiat 
cărbunii se cufundă îndată în apă, ear de nu, plu- 
tese pe de asupra. 

După ce stinge cărbunii, apa aceea în care fură . 
stinși, o dă bolnavului s'o beic, remășița însă o aruncă 
pe un par sau pe un câne.
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II. 

N. s'%0 sinecat, 
So mânecat 

Dela casa ei, * 

Dela masa ei, 

Rumănă, frumoasă, 

“Pare și voioașă, 

Când o fost la mied de cale, 
De cale şi cărare 

Înainte icșitu-i-o, 

Calea ținutu-i-o : 
Diochitori cu diochitoroaicele, 

. Strigoii cu strigoaicele, 
Pocitori cu pocitoroaicele, 
Sângele din faţii pocitu-i-o, 
Camea morsoe at u-i-0,t) 
Ceas: de. moarte «atu-i-o, 
Bună de nemică lăsatu-o, 
N. foarte so învăcrat 
Foarte s'o mișelat, 

Cu glas mare până?n ceriu 
Cu lacrimi pâni?n păment, 
Cu glas mare din pământ 
Pân” la sfântu ceriu strigând. 
Nimene no audit-o, 

Nimene no vădut-o 
Numai Maica Precista, 

Caren poarta, ceriului, sta.
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Numai ea o audito, 
Numai ca o văduto 

Şi așa o întrebato : 

„N. ce te văerezi, 

De ce te mișelezi 
Cu glas mare din pământ 
Pâw” la sfâutu ceriu strigând? 
— „Dar N. cum nu sanvăera, 

Cum nu sa mișela 
Cu glas mare din păment 
Pân' la sfântu ceriu strigând, 

Că N. so sinecat, 

So mânecat 
Dela casa ei 

Dela masa ei, 

Grasă și frumoasă, . 
Sprintină și voioasă. 
Dar când o tost. la mied de cale, 

De cale și cărare, | 
Inainte ieșitu-i-o, 
Calea ţinutu-i-o: | 

Diochitori cu diochitoroaicele, 
Strigoi cu strigoaicele, 
Pocitori cu pocitoroaicele, 

Sângele din faţă pocitu-i-o, 
Carnea morsocitu-i-o, 

Ceas de moarte datu-i-o, 
Bună de nemică lăsatu-o .. . 
N. tu sama nu băga, 

Că eu -bine te-oiu căta,
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Bine te-oiu deseântă, 
Nemie nu ţi santâmpla ! 
Dela mine descântecu 
Dela Dumnedeu leacu. 

Observaţiuni. 
Descântecul acesta,. cules dela o româncă din 

satul Bilea, mi l-a comunicat amicul micu D-nul T. 
Bumbac, preot. 

2Tote. 
___ 1) A morsoca, morsoci sau a morsăca carnea însemnează, după cesplicarea des ântătoarelor, atâta cât a o pisa, a o sdrobi până ce se face vânită 
ca porumbrica, 

i



De. durere de cap. 

La stânca de fier 

O pasere de fier 
O scos pui de fier 

Cu clobanţ de fier 
Cu aripi de fier, 
Cu toate de fier. 

Puii o prins a ţipa 
Şi-a se văicăra, 

Că nau ce mânca 
Şi cu ce-a sadăpa. 

Mă-sa o prins a se mișula 
"Şi-a se văicăra, 

Că mare cu ce-i hrăni 
Și cu ce-i sburătăci.!) 

Nime n'o vădut:o, 
Nime no audit?o, 

Numai Maica Domnului 
Din poarta, ceriului, 
Numai ea o văduto, 

Numai ea o auqit'o 
Și-o întrebat?o :
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„Lu pasere de fier 
_„Dela stânca de fier! 
Ce te mișulezi, 
Ce te văicărezi 2" 

—. „Cum nu mvoiu mișula,. 
Și cum nu nvoiu văicăra, 
Că mam puii cu ce-i hrăni 
Şi cu ce-i sburătăci ! 

„aci nu te mişula, 

Nu te văicăra, 

Că eu sfat ți-oiu da 

Puii cum să-i hrănesci, 

Să-i sburătăcesei, 
Du-te la N. în fugă 
Şi din cap i-apucă: 

Soare sec?) cu arbal1ţ3) . 
Soare see cu bubi?n cap, 
Soare sec cu spăriet, 
Soare see prin -somn, 

„Soare: see prin foame, ; 
Soare see prin ostineală, 
Soare see prin scârbă, 

„Cu buzele-l suge - 
Cu aripele-l strînge . 
Și la pui îi du, + 
Puii-ţi hrănesce 
Şi” sburătiicesee, 
C'acela li-i cina, 
Acela-i hodina ; 
Acela li-i masu, 

. ge
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Acela-i popasu. 

N. să sară, 

Să resară 

Mândru și curat 
Ca Maica D-lui ce l-o dat. 

"OT oservasiani. 

Acest descântec, dictat de-o româncă din orăşelul 
Boian, mi l-a comunicat D-uul V. Turturean, preot. 

Descântătoarea, care descântă de durere de 

cap, ie noue surecle dela trunchiu sau tăie- 
toriu, întinge fie-care sureca întro strachină în 
care: se află apă nencepută şi. picurând apa ce se 

prinde de surdică pe capul celui bolnav, rostesee 
„cuvintele descântecului de noue ori după olaltă, a- 
dică de -atâtea ori, câte sureele sânt. Ear după ce 
întracest chip a descântat și după ce cu apa ce-a 
mai remas l-a spălat pe cap, aruncă surcelele întrun 
"loc pe unde nime nu âmblă. 

Cel ce capătă durere de cap poate şi singur: 
să se lecuească. Ie adică noue surcele dela le m- 
nariu sau tăietoriu, adică de pe locul unde 
de regulă se taie lemnele frehuincioase pentru casă, 

„Si se duce cu dânsele la o apă curgătoare. După 
ce a ajuns la starea locului ie cu fic- care Surcică 
apă peste cap şi la fie-care luare dice:
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Indisoarewn apă 
Sănătatevn cap! 

DTota. 

|) A sburătăcei însemnează: ai fuce să crească 
mari, ai face buni de sburat, 

2) Soure-see, soare-de-sec sau i n li 
soare, după esplicarea descântătoarelor, însemnează boala ce o are omul, când îl doare numai jumătate de 
cap. Această boală se capătă mai ales atunei, când cine- va stă în prijma soarelui, şi acesta îl pălesce cu razele pe capul gol. E probabil că Românii înţeleg sub boala 
aceasta ccea cenţeleg Gerinanii sub „So nnenstiehe, 

+3) Cei mai mulţi dice orbalţ în:loc de arbal ţ. Vedi descântecele de orbul ţ. Sub arbalţ din des- 
cântecul acesta sențelege un feliu de durere crâncenă, 
care bântuesce cerierii. 

Pi



De fapt. 

I. 

Apă binefăcătoare, 

Lâmpede, lin curgătoare! 
Pe N. să mi-l speli 
Și să-l limpedesei, 
Și să-l curăţesei : 
De fapt închinat 

De cu sari, 

De fapt închinau 
In miedu nopţii, 

De fapt închinat - 
Pe la cântători, 
De fapt închinat 

În revărsat de dori, 
„De fapt închinat 
Demineaţă ; 
De aprins, 

De foc nestins, 

De aprinsu cel mare, 

De foc cu usturare, 

De fapt închinat 
Pe la ameadă-di, 

SS
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De fapt închinat 

După ameadă-di . . 
Cine-o făcut co mână 

Eu desface cu doue, 

Cine-o făcut cu doue 

Eu desfac cu trei, 

Cine-o făcut cu trei 

„Eu desfae cu patru, 

Cine-o făcut cu patru 

Eu desfac cu cinci, 

Cine-o făcut cu cinci 

[Eu desfac cu șese, 

Cine-o făcut cu șese 
Eu desfac cu șepte, 

Cine-o făcut en şepte 
Eu desfac cu opt, 

Cine-o făcut cu opt. 

Eu desfac cu noue, _. , 

Cine-o făcut cu noue 

Eu desfac cii-amele cii-amendoue. 

Apă binetăcătoare, 
Lâmpede, lin curgătoare, 

„Mândră și curăţitoare 

Tot faptu lui N. îl spală 
ȘI-L du și-l lasă: 

Unde cucoș negru nu cântă, 
Unde vacă neagră nu rage, 

Unde câne negru nu bate, 
Unde pasere măeastră nu sboară, 
In codri întunecoși,
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In butuci bortoși, 

În ciungi “scorburoşi, 

In lemne putregăioase, 
In locuri întunecoase, 

Acolo să locuească, 

Acolo să vecuească, 
De N. să nu mai gândească. 
N. să remâe curat, 

Curat și luminat, 
Ca argintu strecurat, 
Ca Dumnedeu ce l-o dat. 
Dela mine descânteeu, 

Dela Dumnedeu 'leacu ! 

Observaţiuni. 

„Fapt“ numesc Românii din Bucovina un feliu 
de pete roşii, ce se aruncă pe. corpul oamenilor și 
se prefac apoi în nisce bube foarte rele. Petele din 

“început ustură foarte tare, car” după ce se preface 
în bube dor grozav. | Ă 

Faptul, crede poporul că nu se capătă ca alte 
boale, ci că i se aruncă omului în cale de cătră 
dușmani cu 0 oală spartă sau hirbuită sau și cu 
nisce hbulendre pline de tot feliul de necurățenii. 
Cine calcă pe acestea îndată se âmple de fapt şi 

„se chinuesce foarte tare, . 

Această, credință foarte respândită se poate vedd 
Și din următoarea doină poporană din satul Tlișesci:
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Frundă verde trei smîncele, 
Vai de vecinele mele, 
Toate-s haite și "căţele. 

Că și-asarau ţinut sfat 
La un cornișor de gard 
Să-mi deie urit și fapt. 
Dumnedeu nu le-ajutat, 

"Co ploae şi-un vânt o dat, 
Venturitu l-o suflat, 
Ploaia fa ptu l-o spălat 
Şi cu de toate-am scăpat. 

Mijlocul cel mai bun și mai ușor pentru vinde- 
carea şi curățirea faptului, după spusa și eredința 
poporului, este ca cel boluav să se ducă la o moară, 

„Să se scalde în stropii și spumele ce sar de pe 
roţile morii și să se spele pintre degete câte de - 
trei ori. | 

Dacă nu se află în apropiere nici o moară, 
cel bolnav de fapt se poate scălda. și în undele unui 
riu curgătoriu. “Dar ca să se poată vindeca mai uşor, 
să rostească în timpul « scăldării descântecul acesta. 

II. 

Duminică demincaţă nam sculat, 

La fântâna Jui Iordan am alergat, 
Sfântă apă în mâna dreaptă am luat 

- Și frumos pe obraz nam spălat:
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De fapt, 
De dat, 
De ură, 

De pură, 

De tăcătură, 

De strigare, 
De căscare, 

"De faptu cel mare; 
De fapturile cele rele 
Și de boalele cele grele. 

Și nași ruga D-tali sfântă apii curată 
Să mă speli, să mă curăţesci, 

Și să mă limpedesei 
Cum ai spalat malurile de tină - 

Și bololianii de rugină, 
Așa să mă speli și pe mine: 

De fapt, 

De dat, 

De ură, 

De pură, 

De făcătură, 
De strigare, 
De căseare, 

| - De taptu cel mare, 
De toate fupturile cele rele 

„Şi de boalele cele grele, 
SE remân curat, 
Luminat, 

„Ca auru cel curat,
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Ca argintu cel strecurat, 

Ca Dumnedeu ce mo dat. 

„Dela mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu ! 

2 Observaţiuni. - 
* 

Bolnavul de fapt, după cum mi-a spus o Ro- 
mâncă din Suceava, care mi-a dictat descântecul 
acesta, se scoală desdemineață până a unu resări 
soarele și se duce la o apă curgătoare. Pe drum | 
când se duce caută ca nime să nu-l vadă, căci vă-. 
dendu-l descântecul nu e de nici un folos. După 
ce a ajuns laapă stă pe malul acesteia și rostesce 
de tei ori după olaltă cuvintele descântecului şi 
totde-atâtea ori se spală cu amândoue mânele pe. 
obraz și, de e cu putință, şi pe tot trupul. 

Când se'ntoarce dela, apă poate cu ori și cine 
“să se'ntâlnească și să-l vadă. 

Dacă cel bolnav nu poate singur merge la o 
apă: curgătoare poate, în locul seu, descântătoarea 

să aducă apă, să rostească cuvintele deseântecului 
și să-l spele de trei ori. Insă apa, care o “aduce, 
fie dela o apă curgătoare, fie dintr'o fontână, fie: 

_de unde-a, fi, trebue totdeauna să fie curată, nenee-
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pută şi când o aduce nime să a o vadă. Eură după 
ce spală pre cel bolnav restul îl aruncă întrun 
loc curat. 

„Descântecul acesta. se poate deseânta în ori şi 
ce (i, afară de Luni, Miercuri şi Vineri. 

Die



De gâlci. 

IL, 
Gâlea cât măru, 

Gâlea cât para, 

Gâlea cât nuca, 

Gâlea cât aluna, 

Gâlea cât bobu, 

Gâlea cât tasolea, 

Gâlea cât mazereu, 

Gâlea cât grăunţu, 

Gâlea cât malaiu,) 
Gâlea cât păsatu,) 

Gâlea cat un fir de mac uscat 

In patru despicat 
Peste mare aruncat 

Să pea 

Să respeară | 
Cum piere spuma de mare 

Și roaua de soare - 
Şi stupitun cărare, 
N. să remâe curat, 

- Curat și lămurat 

Cum D-qeu l-o lăsat, 

.
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Cum mă-sa l-o năseut 
Din sănin 

ȘI l-o crescut 

Amin ! amin! 
N 

Obpservaţiuni. 

Descântătoarea deosebit că rostesce în taină 
descântecul de față, când voesce să vindece pre vre 
un om de gâlei, mai întrebuințează încă și urmă- 

„toarele inijloace şi anume: leagă gâlcii sau gâl- 
cile cu slănină sau cu bostan turcese de cel 
alb. Bostanul acesta îl frige mai ântâiu în foc, și 
apoi luând ciolane de om mort adunate anume spre 
acest scop și pisându-le până ce se face dintren- 
sele fărină, presură bostanul fript cu fărină de- 
aceasta și dice: „cum moare omul și nu mai învie, 
așa să moară răul, adică eâleii, și să nu mai învie, 
cum nu învie mortul !* După aceasta leagă sălii. 

O variantă a acestui doscântee, culeasă în satul 
Părhăuţi şi comunicată de înv ățăcelul mieu Gheorghe 
Gafencu, sună precum urmează : 

O venit noue cucostâ irei 
Şi-o luat noue gâlci. 
Un cucostâre câte-o gâle'o luato 
Și ?n mare o aruncat”o, 
Acvlo să peară,
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Acolo să respeară 

Ca spuma de mare, 
Ca roaua dle soare, 

Ca stupitu'm cărare. 
N. să remâe curat, 

Curat și luminat 
Ca maica ce l-o făcut 
În ceasu ce so născut. 

Deseântătoarea, pe când rostesce cuvintele a- 
cestea, își stupesce degetele și freacă cu dânsele pre 
cel bolnav de gălei pe de-amendoue , piirțile gru- 

mazului. - . 

DTote. 

l) „Gâlca cât malaiu“ Sub malaiu în- 
ţelege poporul român din Bucovina “un. feliu. de pâne, 
coptură, ce se face din fărină de Porumb sau Pă- 
puşoiu (lat. Cea Mays). Malaiu în înţeles de Pă- 
pușoiu e foarte rar cunoscut. E probabil că descân= 
tătoarea a înțeles în descântecul de față planta Cea 
Mays, dar mai de grabă ered că a înţeles ea Ma- . 
laiul mărunţel. Coptura numită „malaiur de 
bună samă că ma înţeleso, pentru ci este peste pu-. 
tinţă ca gâleile să ajungă la așa o mărime. 

2) „Gâlca cât păsatu“ Planta „Malaiu 
mărunţel, lat. Panicum miliaceum [., se numesce 
de cătră Românii din Bucovina și. „păsat« Ba! în 
unele sate sentrebuinţează de-odată amândoue numirile 
acestea. În alte sate însă numirea din urmă se dă „m a- 
laiului mărunţel“ abia după ce acesta sa pisat, . 
adică după ce s'a curăţit de coajă. - |



II. 

O gâleă | 

Și-o modileă,) 
O maltă?) 

Şi-o boltă) 
O babă 
Şi-o fată, 

O nagaiţă 

Șopirlaiţă. 

Doue gâlei, 
Doue modilei, 

Doue molfe, 

Douc bolfe, 

O babă 

Şi-o fată, 

O nagaiţă 
Sopirlaiţă. 
“Trei gâlei. 

Tei modilei, 

“Trei molfe, 
“Trei bolfe, 

O babă | 

Și-o fată, 
O nogaiţă 

Șiopîrlaiţă. . . 
(Astteliu se spune până de noue ori) 

Dela mine deseântecu, 
Dela Dumnedeu daru !
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Observaţiuni. 

Descântătoarea, unge gălcii cu unt sau cu 
groscior și-i trage cu degetele indărăpt. Descântă 
demineaţa, pe nespălate, la ameaqădi și sara și la fie- 

„care descântare repeţesce descântecul câte de trei ori. 
Descântecul acesta se descântă și celor ee pă- 

„timese de „șopirlaiţăe. | 

IN ste. . 

1) Sub cuventul „modileă« se înţelege o în- 
flătură mai ales în părţile gâtului. Cei mai mulţi spun 
nodilcă și nădilecă. - 

2) „Mloltă: însemnează o înflătură moale. In 
Bucovina esistă și verbul a molfăi, care însemnează : 

„a rupe, a dumica și a mesteca mâncarea cu gingenele 
și cu limba. Se spune mui mult numai, despre oamenii 
ce mau dinţi. Poporul spune.că verbul acesta vine dela 
moale și face. o 

5) „Bolfă“ însemnează o înflăturiă care conţine 
mai multă apă. Sub bolfe senţeleg în cele mai multe 
părţi ale Bucovinei serotulele. : 

III. 
O avut Sumea noue feciori 
Șintro di i-o botedat, 
Șiniro di i-o cununat,, 
Șintro di la oaste i-o luat. 
Și-o venit din noue opt, A 
Din opt șepte, 

„Din șepte șese, 

.
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Din șese cinei, 

Din cinci patru, 
Din patru trei, 
Din trei doi, 

Din doi.unu, 

Din unu 

Nici unu, 

Așa să peară gâlcile 
Năsalnicele ; | 
Gâleile ca racrele, , 
Gâlcile ca perele, 

Gâleile cu bobu, 
“Gâleile ca fasolea, 
Gâleile ca mazerea, 

Gâleile ca lintea, 

Gâlcile ca macu, 

Gâlcile ca un fir de mac uscat 
In patru despicat 
In mare aruncat... 

Dela mine descântecu, 
Dela' Dumnedeu daru. 

IV. 

Gâlcă, nădâlcă, 
Incalică pe furcă 

Și te du la Dunare 
Și be apă tulbure. 

Gâlcuţă, nădăleuţă, 
In calică pe-o trocuţă 

„ȘI te du la mare



Şi be apă de mare 
Și tentinde la soare 
Și creapă ca o cicoare! 

Observaţiuni. . 
Descântătoarea mai nainte de ce începe a descânta 

de gălei, atât gâlcile cât și degetele sale le unge. 
Gu unsoare, cară în lipsa acesteia, şi cu stupit. Apoi, 
vostind. cuvintele descântecului, freacă ne'ncetat săl- 
cile cu degetele. Far când pronunță cele doue ver- 
sti din urmă, atunci stringe bine gâlcile” ca, să se 
moaie. În urna acestei deseântări ŞI frecări, crede 
descântătoarea că găleile numai decât trebue să se 
vindece. 

Re = 

9x



„De întimpinătură. 
Pe mtunceat 

Mam mânecat, 
_Pe la dori, 

Pe la cântători, 

Cu ale mele vaci, 

Cu ale lor pripași, 
La câmpu cu roauă, . 
La» earba cu mană. 

Dară când um fost 
La mijloc de cale, 
De cale și cărare, 

Înainte ni-o ieșit 
Șin cale ne-o oprit: 
Noue Moroi, 

Noue Strigoi, | 
Noue fărmăcători, 

Noue diochitori. 
Și cum ne-o întimpinat 
Vacile. rău le-o stricat, 
Coarnele i-o ciuntat, 
Țiţele li-o scurtat, 
Laptele li-o luat,



Țiţele li-o sgârcit, 
Laptele li-o stirpit, 

Carnea li-o ciungărit, 
Păru li-o sborșit, 

Tare: rău le-o sinintit, 
Tare rău le-o stricat, 
Bune de nemic le-o lăsat. 

"Nime nu mi le-0 vădut, 
Nime nu le-o audit, 
Numai Sân-Giorgiu, 
Sân-Petru, Sân-Nicolaiu, 
Şi cei doisprece sfinți apostoli, 
Numai ci că le-o vădut, 
Numai ei le-o audit 
Pe scări de-aur so scoborit 
Șinainte li-o ieșit 
La fântână la Iordan. 
Cu steblă de leuștean 
Peste ţiţe le-o plesnit, 
Laptele și-o dobândit, 

Păru li so netedit, 

Coarnele so bourit. . 
Din păhar de-aur le-o spălat, 
Mai mândre o arătat; 

Din păhar de-aur li-o dat de băut 
Mai frumoase le-o făcut... 
Tu die, păpădie! - 
Spune untului să viie, 7 
De-a fi în vase cuprins 
De-a fin oale străine prins, 

?
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De-a fin putine bătut, _ 
- De-a fi în târg de vândut, 
De-a fi în ori și ce loc ţinut, 
Spune-i de grabă să viie, 
Pe-acolo să nu remâe, 
Să viie în data mare 
In tăriţe și în sare, 
Saibă viţeii cc suge 
Și gospodina ce mulge! , 
Ea” voi Moroi, 

' „ȘI voi Strigoi, 
Voi, fărmăcători, 
Și diochitori ! 
Mergeţi la Ler împărat, 
Unde-i blidu de furat 
Și lingura de aflat, 
Acolo voi să vă duecţi 
Mana vacilor mele saduceţi 
Şi'n aste tăriţe și sure sfo puneţi ! 
Descântecu din capu mieu 
Leacu dela Dumnedeu ! 

Observaţiuni. 
Cum crede poporul roinân că spiritele cele ne- 

"curate, între cari mai ales Moroii şi Strigoii, 
apoi ŞI o samă de oameni, precum vrăjitorii şi vrăji- 
“toarele, iau laptele dela vacile mulgătoare, cum le 
strică și le dioache, cum şi prin cari niijloace se 
vindecă vacile acestea, să se vadă mai pe larg atât
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observaţiunile. și notele descântecului urmiătoriu „De 
intoarcerea laptelui“, cât şi articulul despre 
„Vaci* publ. în „Ședetoarea“. an. V. No. 1—5. 

”.. Descântecul acesta, cules în Horodnicul de jos. 
Și trimis de fostul micu conscolar D-nul P. Pre- 
lipcean, asemenea, se întrebuinţează, de descântătoare 
spre re'ntoareerea laptelui la vaci. Românii cred că . 
aceste vaci s'au stricat; și și-au pierdut laptele prin 
înființa, unor spirite necurate sau "prin vrăjitoare, 
“după cum arată insu- și tecstul descântecului. 

Timpul când descântă și mijloacele într ebuințate 
de descântătoare cu prilejul acestui descântec, sânt 
acelea-și, cari S'au arătat în-notele descântecului „d e 
intoarcerea laptelui la vaci“. 

e oi 

,



De întoarcerea laptelui. 

Maria isteață 

| Desdemineaţă, 
Pe la cântători, 

Pe la dori 

So sinecat, 

So mânecat' 
Și și-o luat: 
Văcuţa ei, 
Pripasurile cei, 
Și-o mânat?o, 
Și-o: depărtat?o 
In dealu Galileului, 
Unde earba nu-i călcată, 
Roaua nu-i scuturată, 
Apa nu-i tulburată, 
Mana nu-i luată, 

Ca sv pască, 
S'o hrănească. 
Când o mâna - 
Şi-o depărta, 
Î-o ieșit, 
I so ivit ”
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O femee destrămată 
Dintwo casă blăstămată 
In mână cu doniţa 

Şi cu strecurătoarea. 
Rea fărmăcătoare, 

Rea diochitoare, 

Cu farmicem mâ n!) 
Şi cu setea 'sin, 

Cu rîhna. în gură, 

Cu pricazwn mână, 

Cu diochiu 

În ochi, | 

Cu ochi?nholbaţi 
“De tot îneruntaţi.: 

Cu ochii diochiat?o, 

Cu rihna rihnit?o, 

Cu pricazu pricăjit”o, 

Pulpa pândăritu-i-o, 
Păru vesteditu-i-u, 
Coada scurtatu-i-o, 

Coarnele retezatu-i-o, . 

Mana luatu-i-o, | 

Taptele-albăstritu-i-o, 
Untu albitu-i-o, 

Smentana supţietu-i-o, 
Liăsatu-i-o numai zeru 

Să nu-i peară viţelu.. 
Dară ea 

_Se ofelia 

„ŞI răneăluia
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Și bonecăluia 
Și se svârgolia. 
Nime maudia, 
Nime nu șcia, 

Nime nu vedea, 

Numai Maica Domnului 
Sus din poarta ceriului. 
Eară Maica Domnului 
Sus din poarta ceriului 
Cum v audit?o 
Și-o văduto 
Pe scară 
De ceară 

Cu fuscei 

Mărunţei 

De năgară - 
Și săcară 

S'o scohorit 
Și-o venit 
la Lunaia) 

Și-o ciitat?o 
Și-o'ntrebat?o : 

„Ce te ofelesci, 
Ce te svergolesci, 
Ce răncăluesci,: 

Ce boncăluesei 
Lunăioară hă, 
Porumbiană hăi? 
Nu răncălui, 

Nu boncălui,
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Nu te ofeli, 

Nu te svârgoli, 
Că cu oiu căta 

“Şi te-oiu vindeca, 

Și te-oiu purta 
Pe la livedi. 
Mândre şi verdi, 
Pe la isvoare 
Recoritoare, 

Pe la prunturi 
“Cu unturi, 

Pe la fântâni 

Cu smântâni,. 

La fântâna lui Iordan duce-te-oiu, 
Țiţele n păhar de uur spăla-ţi-le-oiu, 

Mana ţi-a veni, 

Mana ţi-a sosi 
Dulce ca. mierea, 

- Galbănă ca ceara, 
Spornică ca sarea, 

Și ţi s'or âmplă : ! 
Ţiţişoarele 
Ca bucinile, 

Pulpa ca găleţile, .. 

"Țiţele din păhar de aur spălatu-le-o, 
Cu -leuștean bine stropitu-le-o. . 

Păru neteditu-și-o, 
Mana dobânditu-și-o, 
Coarnele bouritu-și-o. 
De-acuma ?nainte
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Fară-și sa prinde 
Carnea de dânsa, 
Laptele”ntr'ensa 
Ca grundu 'de sare, 
Ca faguru de miere, 
Ca roiu ce roesce, 

Ca sfânta di de ustă-(i ce rodeszee. 
 Eară tu dice, | 

Die, păpădie, 
Di untului să viie. 
In loc ca să steie, 
Di lapte să deie. 
Și să viie untu 
Cum i l-o dat sfântu, 
“Mana si-i viie 
De pe câmpie, 
Din toate rezoarele, |. 
Dela, toate isvoarele, 
Dela toate fântânele, . 
Dela toate smântânele, 
Dela toate prunturile, - 
Dela toate unturile ; 
Din codrii cu bradi, 
Din câmpii cei aţi, 
Limpede, curat, 
Cum i l-o lăsat 
Și cum i l-o dat 
Dumnedeu cel nalt, 
Nu amestecat 
Cu altu din sat...
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Că cu unu sciu, 
Deu! nu seiu, 

Ori de-i de-o fată luat, 
Ori de-i de-un moșneag luat, 
Ori de-i de-o babă luat. 
Cine l-aţi luat, 

De unde J-aţi dus, 
De unde l-aţi pus, ! 
De-acolo-l aduceţi 
In pulpă îl puneţi, 
Din pulpă?n țiţe, 
Din ţiţen doniţă, 
Să aibă N. ce mulge 
Și viţelu ce suge! 

Far voi Strigoaic,) 
Voi Moroaie, 

Voi fărmiăciitoare, 
Voi diochitoure ! 
Voi vă pierdeţi 

Și vă duceţi 

la Ler împărat, 
La al vostru palat. 
Acolo să mergeţi, 
Acolo să ședeţi, 
Acolo să periţi, 
Acolo să vă .izăriţi, 
Pe Lunaia-o părăsiţi ! 
Ea să remâe curată 
Şi: luminată 

Ca roaua'n ceriu,
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Ca poala Sântă-Măriei. 
Că voi dacă nu-ţi ieși 
Și nu vă veţi prăpădi , 
Cu acu woiu înpunge 
Și vă voiu strepunge, 
Cu cuţitu voiu tăiă, 
Cu sufletu woiu sufla, 
Cu limba v?oiu descânta . 
Mie să nu-mi fie păcat, 

Că eu altnia nam luat 
Cât îi un fir de mac uscat 
In patru despicat, ” 
Numai cât îi dela Domnu lăsat, 
Limpede, curat, , 
De Sântă-Maria măsurat. . . 
Dela mine descântecu, 
Dela Dumnedeu daru ! 

Observaţiuni. ă 
Poporul crede că, pe lângă o mulţime de spi-. 

rite necurate, cari le strică vitele, mai sint încă și 
o samă de babe nelegiuite, cari âmblă pe la ocoa- 

“lele oamenilor în poale și cu capul gol, cu doniţa 
într'o mână și eu strecnrătoarea legată de-un picior 
și prin citarea unor cuvinte de vrajă icu laptele dela 
vacile mulsătoare, lăsând numai atâta, cât îi este 

"vițelului de lipsă ca si nu peară de foame. Dar și 
cel ce îl mai lasă e mai ca şi apa de supţire. Deci
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spre a câștiga laptele la vaci întrebuințează deseân- - 
tecul acesta. | | 

Descântecul, după cum mi-a spus Ilinca a Mie- 
lului Capra, ţigancă din Stupea, care mi l-a dictat, 

„se destântă totdeauna într'o Luni, Marţi sau Sâm- 
bătă. Viersurile se rostesc de noue ori după olaltă, 
și din aceste noue recitări numai una, se prinde, nu- 
mai una este de folos. | 

„ Descântătoarea ie o covățieă cu tăriţe şi puind 
înt'ensa. sare de-ajuns, precum și lcuștean, lat. 
Levisticum officinale Noch., păpădie, lat. Leon- 
todon Taraxacum I.., și odolean, lat. Valeriana, 
officinalis L., toate bine dumicate, începe a lo des- 
cânta. Ea” după ce le-a descântat le dă vacii, despre 
care se crede că i s'a luat laptele, în trei dile de 
frupt câte de frei ori pe di și mai cu samă când 
e lună noue. 

DTote. 
1) Mân e pluralul dela mână. Așa rostese Ro- 

mânii din unele părți ale Bucovinei. 
2) Românii îndătinează a pune nume vacilor nu 

numai după făptura corpului, după coloarea părului, 
după locul unde au fost fătate, ci și după dilele în cari 
sânt fătate, Așa o vacă, care a fost fâtatiă Luni o 
numesc: Lunac, Lunică, Lunăică și Lună- 
ioară; Marţi: Marţole și Marţolică; Mier- 
curi: Mereană, Miercureană şi Miercole; 
Joi: Joiană și Joienică; Vineri: Vereană,
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Vireană și Vinereană; Sâmbată: Sâmbole, 
Sâmboleană și Sâmbolică: Duminică: Du 
mană și Dumănică — Despre celelalte numiri, 
cari le mai dau Românii vitelor cornute și mai ales 
boilor și vacilor, vedi articulele publicate de mine și 
anume: „Vacile“ în,Ședetoure a“, an. V. Buda- 
pesta 1519. No.1—5, și „Boii« publ. în „Familia“, 
an. XIV. Budapesta 1575, p. 435, sq. 

3) Românii din Bucovina die că Stri gele sau 
Strigoaicele sînt nisce babe hide și gârbove, 
cari âmblă în pielea goală, cu părul” până în căleâe 
pela ocoalele și grajdiurile oamenilor și ieu laptele dela 
vaci. De aceea îndătinează ci în sara spre Sântul An-- 
dreiu, când cugetă că âmblă mai tare Strigele, a 
unge cheutorile și ușorii grajdiurilor și a poicţilor (sing. 

-poiată) cu usturoiu, credend că apoi nu se pot apropia. 
— Unii însă die că Strigoaicele.sânt nisce fete 
frumoase de boieri și împărați, cari încă ies sara spre 
Sântul Andreiu câte mai multe la un loc. și cari fură 
mături și limbi de melitoaie și cu acelea apoi încep a 
se bate până ce cântă cucoşii de a treia oară, atunci 
de-odată dispar toate. | 

Dr



De întorcătură în pădure. 

Eu nu trag pomu acesta, 
Că pomu acesta 

Aice e zemislit 

Și-aice e resărit, 
Aice e făcut 

Și aice e crescut, 
Da trag făcăturile 
Şi aruncăturile 
Și giunghiurile, . , 

i săgețile 
Și răutăţile, 
Că făcăturile 
Și-aruncăturile, . . 
Și giunghiurile, 

- Răutăţile 
Şi săgețile , 

In X. nu-s făcute 
“Niei nu-s zemnislite, 

Nici nu-s resărite, 

Niei nu-s crescute, 
Da-s mânate 
Şi ţipate 
Și-s date. 

10
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Da cu cât pot 
- Le scot, 

Eu le restorn 
Şi întorn 
“Toate 

“Toate 

“Poate git 
“Toate 

“Toate 

capu Pe 

Pe. 

Pe 

Pe 

Pe 

capu 
capu 

capu 
Săi 

“Unde câne 

Unde mâţă 

Unde cucoș negru nu cântă, 

aruncăturile, 

făcăturile, 

iunghiurile, - 

săgețile, 
râutăţile 

cui le-o făcut, . 

cui l6-o crescut, 

cui le-o dat, 
cui le-o mânat, 

cui le-o ţipat. 
se ducă 

apu 

asă, să 

N. să remâe curut, 

Curat şi luminat, 

Cum e de Dumnedeu lăsat. 
A Dela mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu ! 

Acest descântec, 

Observaţiuni: 

EL e bun pentru ori şi ce boală. 

negru nu bate, 

neagră nu mniaună, 

„de întorcătură în pă- 
dure“, mi l-a dictat o Româncă din Vatra-Dornei.
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Descântătoarea, care voesce să vindece pre cel 
bolnav, se duce înt”o pădure şi acolo “caută o ţi- 

„șitură de copăcel- Eară după ce află tişitura o 
scoate cu rădăcină cu tot din păment ŞI întoreându-o 
apoi cu rădăcina, în sus o bagă eară-și îndăript de 
unde a seos'0, Dătendu-o Gun maiu de bătut căme- 
șile, pe care îl aduce cu sine de-a casă anume spre 
acest scop. | Si 

Când scoate tişitura rostesee versurile de sus 
până la | 

Da eu cât pot 

ue scot, | 

Eară când o bagă îndărăpt şi-o bate cu maiul. 
rostesce celelalte cuvinte până la, sfârșit, 

Prin aceasta descântare şi procedură. simplă, 
afirmă descântătoarea, că bolnavul tr ehue să se vin- 
dece ori și de ce boală e cuprins: 

DR, 

10*
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De lungoare. 

I. 

Amin! amiu! 
Cosmă Dămin ! 
Unde purcedi, 
Codrii ciuntezi, . 
Toate fontânele, 

Toate isvoarele 
De mâluri 

Și de gloduri 
Să le curăţesei, . 
Să le limpedesei! 
Iungoarea s'0 isgonesei. 
Lungoare prin foame, 
Lungoare prin sete, 
Limgoare prin osteneală, 
Lungoare cu tăhueal ă,1) 
Lungoare cu nebuneală, | 

« Lungoare de noue feliuri, 
Laingoare de noue neamuri, 

" Alege-te, 

Culege-te
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Din cerierii capului, 

Din fața obrazului, 

Din audu urechilor, 
Din vervu degetelor, 

"Din inimă 

De sub inimă, 

Din toate ciolănelele, 

Din toatencheieturelele, 

Alege-te 

Culegge- te! 

Că cu nu te-oiu alege, 
Nici nu te-oiu culege, 

"Ci cu secerea te-oiu secera, 
“Cu mătura te-oiu mătura 
Şin. Marea-neagră, te-oiu arunca 
Ca acolo să pieri 

Acolo să respieri 
Cum piere spuma de mare 
Și roaua de soare 
ŞI stupitw n cărare, 
N. să remâe curat, 

Curat și luminat 
Ca maica ce l-o făcut 
Ca Dumnedeu ce l-o crescut, 
Ca stântu soare, 
Ceh sănin resare, 
Dela mine descânteeu 

Dela Dumnedeu leacu.
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Observaţiuni. 

Descântecul acesta, cules din Horodnicul de 
jos, mi l-a trimis D-nul P. Prelipceean. 

” Descântătoarea, când voesce să vindece pre vre 
un cm de lungoare, descântă în apă nemcepută ori 
în borş co secere și cun gătej de mătură pără- 
sită, rostind cuvintele descântecului. După ce u gătit 
de deseântat dă bolnavului să beie puţină apă sau 
borş de acesta, car cu remășița îl spală. | 

2Note. 

1) In unele părţi ale Bucovinei audim pre o- 
mâni numind pe oamenii cei ameţiţi sau Duimăciţi de 
cap ptăhuit, cară în alte părţi tot pe acești oameni 
îi numese „tehui“, „Tâhucula“ sau ptehucalai 
însemnează ușa dară ameţală, buimaceală. Oamenii bol- 
navi. de lungoare, pierdendu-și ' de regulă consciința, 
fantascază. Atunci poporul dice că „buiguesc, 
„niurează“ sau „vorbesc întaiureae, 

| II, 

__ Veniţi noue dori 

Și luaţi noue lungori 

Dela N. din erierii capului, 
Din meleiu') nasului, _ 
Din umerii obrazului, 

Din spate 

De sub spate,
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Din piept 

De sub piept, 
Diu eruei 
De sub cruci, 

Din ședut 
De sub ședut, 

Din genuuchi 

De sub genunchi, 
Din glesne 
De sub glesne, 
Din toate neheieturile 
Din toate -ciolănelele. 

De-a fi luat lungoarew 

Prin osteneală, 

Prin ametală, 

Prin spaimă, 

Prin foame, 

Prin diochiu, 

In poale o stringeţi . - 

La mare o duceţi 
Şi-acolo o aruncaţi, 
Pe N. să-l lăsaţi -. 
Curat, ” 

Laminat, 

Ca maica ce l-o dat, 

Ca D-deu ce l-o lăsat. 
Dela Dumnedeu leacu, 
Dela mine descântecu.
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Observaţiuni. 

Descântecul acesta, cules din satul Bilca, mi 
“l-a înpărtășit D-nul "T. "Bumbac, preot. Intreaga sa, 
procedură e ca și la cel premergătoriu. 

INote. 

1) Sub subst. „melciu« înţeleg Românii -din Bucovina în genere părţile cele ciolănoase ale nasului, 
Tot „mele i u“ se numesce și partea cea vertoasă, care 
se află în nuntrul coarnelor dela vite și care, când vre 
o vită își zupe un corn, nu se rupe și ea cu dânsul, 
ci remâuc în cap. 

iei m:



De obrintire. 

Ciobanu vo stat 
Adi de fluerat 
Și de buciumat. 
Oile o stat 

“Poate de sbierat. . . 
Așa s'o sfârşit 
Adi de obrintit 

Obrintirile,) 
Dogoririle.) 
Cum unu sobrintesce 

Mici se dopgoresce 
Ceriu și pimentu, 
Nu se obrintească 

Nici se dogorească: 
Rana dela venă, 

Rana de pe mână. « +5). 

Nu se obrintească 

„Nici se dogoreuscă : 
Dogoritul 
Şi-obrintitul 

Nici prin diochiu, 
Nici prin pieri de foc,
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Nici prin reecală, 

Niei prin fierbinţală. 

Observaţiuni.. 

Poporul crede, însă mai ales babele, că dacă are 
un om o rană pe trup şi aceea obrintindu-se oare 
cum prin receală sau prin mare fierbințală, sau prin 
ochiu, prin descântecul acesta se va vindeca. 

Descântătoarea ie o petecuță de pândă curată, 
în petecuți învălesce busuioc și aprindend pete- 
cuța, cu fumul ce iesă dint'ânsa afumă rana, în- 
vertind jur imprejurul ei de trei ori. Ea pe urmă 
0 unge cu spuza busuiocului. 

Toto, 

1) Dacă are cine-va o rană pe trup și aceea se 
recesce, se dice că ji s'a obrintit rana 

2). Dacă capătă cine-va o rană din prea mare 
fierbinţală, se dice că „sa d ogorit& 

3)„hană pe mână“, adică acea parte a trupului, 
unde sa făcut rana.



De orbalț. 

I. 

Jeși tu bubă mare, 
Bubă cwnfoeare, 

Jeşi tu bubă mică, 

Bubă orbăcică, 

Bubă cu orbulţ,) 
Bubă cu n eji 2) 
Bubă cu obrintit5) 

Bubă cu arsură, 

Bubă cu furnicătură,i) 

Bubă cu diavoliţe rele, 

Bubă cu boale grel, 

Ieşi din vervu capului, 
Din erierii capului, 

Din fata obrazului, 

Din vinele grumazului. 

Ieși tu bubă mare, 
Bubă cu'mfocare, 

Bubă mică, 

Bubi orbăcică, 
Bubă înfocată,
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Bubă siigetată, 
Bubă cu vejit, 
Bubă cu-obrintit, 
Nu-l înfoea, 
Nu-l săgeta. 
Bubă mare, 
Bubă cu”nfocare, 
Bubă mică, 
Bubă orbăcică ! 
Nu te face, 
Nu te coace; 
Nu te încuibi, 
“Nu te lăcătui ! 
Că tu de te-i încuibi 
ŞI te-i lăcătui, 
ȘI te-i face, 
ȘI te-i coace, 
Cu cotrean ță5) te-oiu afuma 
Șin coajă: de nucă te-oiu băga 
Pe mare măgură te-oiu da, 
Unde cucoşii or cânta, 
Glas de om nu su vesuna, 
Acolo să pieri, 
Să respieri 
Cum piere spuma de mare 
Și roaua de soare 
Și stupitu în cărare, 
N.. să remâe curat, 
Curat și limurat, 
Cum Dumnedeu 1-0 dat,
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Cum mă- sa l-o tăcut 

Din sănin, 

In veci, amin! 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta mi l-a -dictat Zamfira 'Tu- 
niae, descântătoare din Crasna. | 

Descântătoarea ie o pânqătură de cămeșă pur- 
tată, un dup de lână neagră sau vonătă (nici odată 
albă) și un dup de păr din capul celui bolnav Și 
învălindu- le pe toate acestea la un loc, aşa că părul 
să: vile la mijlocul pândăturei, face dintr'ensele un 
„pomotoşe 1“, pe care apoi îl aprinde şi afumă 
cu densul pre cel bolnav la urechi, Ia ochi, în scurt 
pretutindene pe unde-l doare mai -tare, pronunțând 
încet descântecul de mai sus. 

Se descântă în trei dile- de. sec, adică: Luni, 
Miereuri și Vineri, când se apropie luna spre sfârşit, 
vopetindu-se descântecul de trei ori după olaltă și 
după fieeare descântare suflă descântătoarea de trei 
ori asupra bolnavului şi tot de atâtea ori stupesce - 
jos. Bară după ce xată de descântat descântătoarea 
stupesce pe degetele mânei drepte şi luând apoi cu 
degetele stupite spuza din pomotoșelul ars, unge 
bolnavul pe unde-l doare.
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, Note. 

1) sOrbalţul numit în unele locuri „olba ţe 
și „orbanţe (vedi: S. Mangiuca : de însemnatatea 
Dotanicei românesei, publ. în „Familiac, an. X, Buda- 
Pesta. 1874. p. 586), e un feliu de reumatism, care se 
face numai la cap și-causază dureri crâncene, Capul 
orbăleit se umilă une ori așa de tare, că bolnavul. 
nu poate vedea cu ochii. Această umflătură e în de- 
comun roșă şi când orbalțul ajunge în stadiul de pe 
urmă, atunci se resuflă sau prin urechi sau prin nisce 
bolfe, cari se fac ici-colea pe crescet, însă mai ales la 
urechi, div cari după ce se coc, spărgendu-se curge un 
feliu de materie apătoasă și puturoasă. Când se fac 
bolfe și se sparg sau se resuflă orbalțul prin urechi, e 
foarte bine, căci atunci păţimașul .se vindecă: mai de 
grabă. Când nu se fae aceste bolte bolnavul de multe 
ori pătimesee chiar și luni întregi. — După credinţa ,. 
poporului  fic-care om are orbalţ, însă numai aceia îl 
capătă, carii îl sternese prin receală sau când își Scu- 
tură prea tare capul, ' 

2) Nejit sau năjit, după cum mi-a spus Z. 
Tuniac, se numesce o bulbii rea. Se mai numesee n 0- 
jit« sau „nejitnică“ încă: și-v plantă. o 

3) A se „obrintie însemnează în limbagiul po- 
porului român bucovinean a se icei, de esemplu: o 
bubă, o arsură sau altă rană. | 

4) „Furnicătura“ e un feliu de gâdelitură 
usturăcioasăi, care trece prin bubă. Ea uu te doare, ci 
te gâdele și te face să fii nenpăciuit. Vine dela verbul 
a furnica, i 

5) „Cotrean ță“ numesce poporul român din 
Bucovina un petic de materie vechie, purtată, care nu 
e de nici o trebuinţă. Se mai nuniesc asemene petice 
încă și „sdrenţe“, „rufe“ și „riîzea sing. „sdreanţăt,
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„rufă“ și „riză. De aice vine apoi. că se numesc cei 
ce âmblă îmbrăcaţi în haine rele, rupte și cârpite Cc 0- 
trenţoșis, sdrenţoşi, s ;drenţuro şi, rufoşi, 
rufundoși și rizoşi. — [curg cotrenţele, sdren- 
țeie, rutele, rizele de pe dânsul“, adică : hainele îi sânt 
așa de cârpite, că de-abia se mai pot ţină pe dânsul, 
„otre anţăt se Dbatjocuresce și un om de nemică, 

un om fără «de caracter, 

II. 

Plecară trei surori a sourelui 

“Tare ca ventu ” 

'Tăcând ca pământu. 

Nimen lume nu le audiă, 
Nimen lume nu le vede, - 

Numai Maica Domnului 

Din poarta ceriuiui 
Din sirg so sîrguit, 

Pe scară de ceară so scoborit 

Fleașeă!) albi?ntinsu-le- 0 

Calea cuprinsu-le-o, 
Bine întrebatu-le-o : 

“ „Unde vă dueeţi voi 
“Trei surori a soarelui 
“Tare 'ca vântu, | 
'Tăcend ca -pământu? 

— „Că noi ne ducem e 
Lia. Domnu Dumnedeu, . 
Că noi am audit 

“Că holdele-s coapte 
Şi-s nesecerate !
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„Ba! voi acolo nu vă duceţi ! 
“Cacolo-s holdele coapte |, 
Strinse și lucrate, 
Da voi vă grăbiţi - 
Şi la N. veniţi 

„Pe gură vă băgaţi, 
La inimă v/aședaţi, 
Bine alegeţi, 
Bine culegeţi 
"Orbalţu orbăleit, 
Orbalţu bubotit;) 
Orbalţu prin: diochi, 
Orbalţu prin receală, 
“Orbalţu prin fierbinţală, 
Orbalţu cu roșață, 

"Orbalţu cu giungliiurile, 
Orbalţu cu siigetăturile, 
Orbalţu cu 99 de neamuri, 
Orbalţu cu '99 de feliuri. 
Bine alegeţi-l, 
Bine culegeţi-l, 
“Cu unghia rădeţi-l : 
„Din cerierii capului | 

Din feţu?) obrazului, 
Din sgâreu nasului, 
Din audu urechilor, 
Din vederile ochilor, 
Din rădăcina dinţilor. 
Bine alegeţi-l, 
Bine culegeţi-l, 

=
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Cu unghia rădeţi-l, 
Din oase scoteți-l, 

Din oase 

V ârtoase, 

Din carne moale, 

"De unde mai rău îl “doare. 
In Marea neagră duceţi-l, 
Acolo aruncaţi; 
Acolo să pieie, 
Acolo să respieie 
Ca bruma de soare 
Ca stupitun cale. 
N. să saie 

Si resaicţ) 

Ca soarele când resare, 

Ca busuioeu când înfloare) 

Ca maica sa când îl nasce, . 
Descântecu e dela mine 
Far” leacu dela Dumnedeu. 

Observaţiuni. 

Acest descântec, mi l-a comunicat mult; regre-" 
tatul mieu amic Petrea Spânul, fost teolog. Ear' 
D-sa l-a audit: del: Simeon a, lui Iacoh Pintiliescul, 
Român din Poiana-Ștampii. 

La descântarea orbalțului, după spusa lui Pintilies- 
cul, se pun la foc într'o tigae la un loc c'un ou sau 
și cu doue „earba orbalţului: sau „orbalţi, 

Il
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lat. Glechema heceracea L.. miniă neastiă şi 
multe ulte flori. și acolo apoi se lasă să fearhi 
până ce florile şi oaule se moae bine și apa începe 
a scăpăsa. | 

După ce au fiert de ajuns și s'au muist bine 
se scoate intreaă umestocătura aceasta din tigae 
şi puindu-se pe o rundă de re-cur, lat. Arctium 

hardana, se leagă cel boliav la umflătura care-l 
doare. Cei ce uu orhalț la ochi trehu să «e lege 
cu legătura aceasta. la ceafă. adică in cosul capului, 

$. alui L. Pintiliescul afirmă, că el ware pieri 
pe cap câţi oameni a vindecat. de orkalţ prin des- 
cântecul acesta. e e 

Descâniecul de o;halţ, după S. Pintiliescul, se 

descântă de trei ori, făctudui-și descântiitoriul sau, 

descântătoarea după fie-care descântare câte o cruce. 

Cind e lună nouă nu e bine a descânta, ear' Du- 

minica nici odată. i 

„DTote. 
1) Sub „(leașcă“ dupii cum mi-a spus și B. 

Ienacliieviciu, descântătoare din Siretiu, senţeleze aice 
un feliu de legătură, cataplasnă. „Fleuş că“ se ie de 
cătră Românii din Bucovina și în înţeles de pulmă, 
Așa die ci: amu; ţi-oiu race sau ți-oiu arde 
o fleașcă, adică: amuș ţi-oiu cia o palmă, amuș te 
pilmuesc, Să nu-ţi dau o fleașeă, adică: să nu-ţi
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» dau opalmă. A căpătai bună fleașeă = că 
"pătat bună palmă. 

2) Când eine-va capăta multe bube pe faţă sau 
pe trup, și acelea se tot liiţesc, se dice că stau bu- 
botit sau și bobotit, se bubotese sau: bo- 
boiese. : 

3) Fe u'ubrazului, adică : fața obrazului, provin- 
cialism, 

A) Saie și resnie provincialisme în loc de 
sară și resurvă. Persoana ântâin: eu sai. 

5) Inflour-e în loc de înfloresce. lorma 
aceasta a verbului întlori se nirebuinţează mai adese- 
ori în poesia poporani. Persoana ântâiu e înflo r 

III. 

So Inat none fete curate, - 

Curate și gătate, 
Cu poalele suflicate, 
Cu seceri în Lrâu băgate, 

„Rinehezând 
Şi hohotind. 

2 Nime nu le-o audit, 
Nime nu ie-o vădut, 
Numai Maica Domnulni 

. Din poarta ceriului. | 

Numai ea le-o audit, 
Numai ea le-o văţut 
Șnainte li-o._ieșit, 

Cereală!) albă o întins 
Calea li-o cuprins 
Şi. din gură așa li-o dis: 

11%
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„Uude vă ducați voi 

Noue fete curate, - 

Curate și gătatc, 
Cu poalele suflicate, - 

Cu seceri în brâu băgate, . 
Riuchezând 
Și hohotind?. 

— „Bine faci -Maică Precistă, 
Că nentrebi unde mergem. 
Ci noi bine spune-ţi-om 
In cotro ne ducem. 

Că noi ne ducem 
La muntele Galileului 
Să secerăim grâic?n lapte 
Și oarde coapte!... 

„Voi noue fete curate, 
Curate și gătate, | 

Cu poalele suflieate, 
Cu seceri în- brâu băgate, 
Voi curând. 
Și mai curând 
Inapoi vă întorecţi 
„Acolo uu vă duceţi, 

Cacolo grâicle toate 
Și oardele-s sccerate, 

Şi în cară aruneate 

Și în stoguri aședate, 
Da voi la N. vă duceţi 
Și orbalţu i-l scoateţi 

Din crierii capului :
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Din faţa obrazului 

Din sgârliciu nasului, 

Din ochiu ochiului, 

Din vederea ochilor, 
Din -audu urechilor, 
Din geanii 

Din sprinceană, 
Din cununa dinţilor, 
Din rădăeina miselelor, 

Din mâni, 

Din plămâi, 

Din sânge, , 

. Din piele - 
De sub piele, . 
Din “toate nodurelele, 

Din toate'ncheicturelele. 

Acolo alergaţi, 

Acolp seceruţi, | 

Din toate îl adunaţi, 

Pe secere mare îl luaţi 

In mare îl daţi. 

„Acolo să picie 

Să respieie 

Ca spuma de mare, 

Ca stupitu sub picioare! 

ZTote. 
1) Sub cuvântul peereală senţelege un teliu 

de sae cu care, se prinde pesce și mai cu samă pe apele 
cele mici curgătoare, € un feliu de perisniee fără 
de coada: cea lungă. 

De 

1



De pocitură. 

I. 

Plecară noue dine 

Dela nore stâne, - 

Noue Moroi 

Cu noue Moroaie, | 

“Noue diochitori 

- Cu noue diochitoare, 
„.Noue pocitori 

Cu nove poritoare | 
- Din săgeți săgetând, 

Din euţite late stremurând.!) 
Nimen lume nu le-aude, 
Nimen lume nu le vede, 

Numai Maica Domnului: 

«Sus din poarta ceriului. 
Din cât loc le-o audit 
De sîrg cii so sirsuit, 

Pe scarii so seoborit, 

Pe scară - 
De ceară.
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Plașeă?) sfântă nainte întinsu-li-o, 

Prea bine: întrebatu-le-o : 
„i Imde vă duceţi, 

Unde îmi mergeţi 
Voi noue dine 
Dela -noue stâne, 

None Moroi 
Cu none Moroaie, 

Noue divehitori 
Cu none diochitoare, 
Noue pocitori | 
„Cu none pocitoare 

Și cu noue ceasuri rele 
Din săveţi săgetând 
Din cuțite late stremurând ? 
-— „Că noi la N. ne ducera, 

„Diu dos să-l ajungem, 
Picioarele să-i tăiem, 

Pe guri să ne băgăm, 

La inimă să 'ne-așecăm, 
Inima să i-o mâncăm, 

Carnea şă i-o dumicăm, 
Oasele să-i sfărămănn, 
“Ceas de pote?) să-i lăsăm! 

» Voi tund 

Şi mai cnrun dt) 

La N. nu vă duceii, 
La densu si nu mergeţi, 
Din dos să nu-l ajungeţi, 
Picioarele să: nu-i tăieţi,
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Pe gură să nu vă băgaţi, 
La inimă să nu vă aședaţi, 
Inima să nu-i mâncaţi, 

Carnea să nu-i dumicaţi, 

Oasele să nu-i fărimaţi, 
Ceas de poteă nu-i lăsați. 
Da vă duceți la Marea mare, 
Că aceasta are 0 fată mare 

Cu dulaniă roșă ; | 
Din dos o ajungeţi, 
Picioarele-i tăicţi, 

Pe gură vă băgaţi, 

La inimă vaședaţi, 

Inima-i mâncaţi, 

Carnea-i dumicaţi, 
Oasele-i fărmați, 

Ceas de poteă să-i lăsaţi, 

Peste Mare o alungaţi. 
N. să'saie. 
Să resaie 
Cu bosioen când «n floare, 

Ca sfântu soare 
Când resare, 
Când din apu asta a bă 
Siinătate a avă, 

Când din apa asta anghiţi 
Sănătatea i-a veni, 

« Când din apa asta a gusta 
Sănătatea i-a piea,5) 

Descânteeu dela mine,
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Leacu dela Dumnedeu. 

Fie leaeu ori nu fir, 

“Numai plata să se scie! 

Observaj ună. 

Când cine-va se bolnăvesce de-odată ca din 
siinin, fără să scie cum și din ce cansă s'a bol 
-năvit, atunci cred Românii că omul sa pocit. şi 
prin urmare cu nemică nu se poate-aşa de iute şi 
de ușor vindeca, ca şi cu deseântecul acesta. 

Descântătoarea, care e chiemată ca să deseânte 
pre un om pocit, aduce mai ântâiu și'ntâiu apă 
ne'ncepută dela părtu, o pune întrun vas în vatra 
focului, anume ca să se usuce beteşugul, apoi 
descântă cu un ac sau cun fus sau și Gun cuțit 
pe dare-l poartă în faţa apei în toate laturile eruciş 

"şi curmediş, rostind ne'neetat versurile descântecului. 
La urmă, după ce sfârşesce de deseântat, îi dă omu- . 
lui celui bolnav o parte din această apă să guste 
de trei ori, cară cu o parte îl spală pe obraz şi 
pe cap; și omului, care mai nainte poate că era 
așa de Dolnav că singur nu scia ce-i cu dânsul și 
nu se pute urni din loc, în urmă i se face așa de 
bine, îi e așa de uşor, că pare că durereui sur 

fi luat cu mâna.



Note. 

1) Sub verbul a siremura înţeleg Roinânii 
din Bucovina ș”udeosebi ceci din ţinutul “Dornei, «de 
unde e acest descântec, a ameninia, cară cei din 
România a înpunge. jStremurarek numese No- 
mânii din România un bă: ascuţit cu care mână bivolii. 

2) Plașei = ileașcă = cataplasmă. 
„8) Ceea ce în unele părţi ale Bucovinei se nu- 

mesce „pociturvii“, cară în unele părţi ale 'Lransil- 
vaniei, Unariei și: a Banatului „potecă în altele 
părți ale Bucovinei șindeosebi în ţinutul Dornci și a 
Câmpulungului se numesce „poteci“ și „pocă« Sub 
potecă pl. potee sau pocă pl. poei, articulat po- 
cile, înţeleg Românii din ţinutul Câmpulungului și 
nisce ferușei san haragi mici și seurți, cari în 
Bucovina se mai numesc altmintrelea și pociumbi 
sing. pociumb, cară împlântarea acestora în pămâut 
se esprimă prin verbul a poeî. Şi de vare.ce vrăji- 
toarele, când voesce să facă cui-va râu, vriijese cam de- 
comun isupra unor enic, beţișoare, pociumbi 
sau poci implântaţi în pământ, de-aice cred cu că 
vine și verbul a poci în înţeles de-a face cui-va rău, 
cară pncă-poteii, pocitură în înţeles de faptă 
rea, faptă vrăjitorească, Cuveutul pocitură ce format 

„dela aulj. pocit, acesta dela verbul a peci, și poci 
dela pocă. In unele părţi ale Moldovei înţeleg Ro- 
mânii sub cuvântul poteă un felia de ţerns, care se 
împlâută pe vervul stogurilor, ca semn cum că stogu- 
rile respective sânt vendute. - Afară de aceasta, mai e 
de amintit aice, că un om, căruia îi lipsesce v doagă, 
care nu-i cu toate «răunţele i casă, se numesce om 
pocit; cară când unuia sau altuia uu-i merge cum 
ar trebui să-i meargă, atunci se dice: „pare că e 
lucru pocitt adică pare că nu e lucru curat. Un
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om pocit însemnează şi un om însemnat, scos din 
tagma oamenilor celor de rind și de omenie, 

4) Rund-curină înseamnă: cât, de iute, cât 
de grabă, îndată. 

5) » Dică, acest verb seie aici în înţeles de'a sosi, 
a veni de grabi. Îndată pică = îuilatii sosesce, 

IL 

_ Pureesa N, 1) 

Dela eusa lui, 

Dela masa lui, . 

Mândru și frumos, 

Gras și sănătos - 
Pe cale, 

Pe cărare. 

Când o fost: 
La .mied de cale, 
De cărare 
Inainte i-o ieşit : 
Moroi cu Moroaic, 

 Strigoi cu Strigoaie, 
Incordiători cu 'Neoriliitoare?) 

Infiorăiori! cu ?Nf! ovătourej) 
Pocitori cu pocitoare,t) 
Şăgetători cu săgetitoare, 
Ciumoi cu Cinmoaic,) 

- Răhnoi eu Răhnoaie. 
- Recori eu recorele, 

Fierbinţeli cu fierbinţele - 
Şi cu Diavoliţe rele, 

Inainte i-o ieșit,6) -
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Faţa că i-o ponosit, 

Tuate giunghiurile l-o găsit. 
In cap mi l-v săgetat, 
Cu suliţi l-onsuliţat, 

Inima că i-o mâneat, 

Bun de nemie l-o lăsat. 
“N. o prins a se 'văera 
Și-a se mnişela Ă 
Cu glas mare până?n ceriu, 

Cu lacrimi pâni?n piiment. 
Nime nu-l audit,?) 

Xime nu-l vedă, 

Numai "Maica Domnului 
Din poarta ceriului. 
Numai ea l-o audit | 

“Şi l-o vădut. | 
Și cum l-o audit, 

Cum l-o vădut, | 
Câtinel) so seoborit 
Pe scări de-argint 

Şi la N. o venit, 

bo; ale albe ontins 
Cărarea i-o cuprins, 

Și-antreba că l-ontrebat 
Şi așa i-o cuvântat: 

„N. ce te văerezi, 

Ce te mnișelezi 

Cu glas mare până'n ceriu, 
Cu lacrimi pâni?n pământ? 
-— Eu cum nu moiu văera,
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Şi cum unu nPoiu mnișela 
Cu glas mare până?n ceriu 
Cu lacrimi pâna pământ, 
Dacănainte mi-o ieșit: 
Mori cu Moroaie, 

Strigoi cu Strigoaic, 

Incordiitori ew Neordătoare, 

Infiorători cu ?Nfiorătoare, 

Pocitori cu Pocitoare, 

Şăgetători cu Săgetătoare, 
Ciumoi cu Ciumoaie, 

Răhnoi cu Răhnoaie, 

tecori cu recorele, | | 
Fierbinţeli cu fierbinţele | 

Și eu Diavoliţe rele, 
Şin cap cum no săgetat 
Toate giunghiurile m?o apucat 
Cu suliţi mo nsuliţat, 
Inima că mi-o mâncat, 

Bun de nemic no lăsat! 

Maica Domnului o cuvântat: 

„Da voi Moroi şi: Moroaie, 
Da voi strigoi și Strigoaie, 
“Incorlători. şi”ncordătoare, 

Infiorătoti șinfiorătoare, 

Poeitori și pocitoare 
Sigetători și săgetătoare, 
Ciumoi și Ciumoaie, 
Răhnoi și răhnoaic, 

-. Recori și recorele, 

>
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Fierbinţeli și ficrbinţele, 
Și voi Diavoliţe rele! 
Să mergeţi, 
Să vă duceţi 
In dealu Gulileului, 

| Cacolo sfini meseutinse 

E Şi făclii aprinse 
- Și păhare pliue, 

| Acolo vă duceţi 

Și beți 
Și mâncaţi 
Şi-acolo să crepaţi, 
Șinapoi să nu v&nturnaţi, 
Că cu voiu tăid capu 
Şi woiu scurta veacu, 
N. să remâe curat, 
Luminat, 

Cum Dumnedeu l-o dat, 
Cum mă-sa l-o făcut 

Şi l-o născut 
Din sănin 
Amin, amin! 

Observajiuni. 

 Deseantecul acesta îl am în doue esemplare: 
unul și anume cel mai complet dela Z. Tuniac, des- 
cântătoare din Crasna, ea” celalalt din Iforodnieul 

de jos, trimis de fostul mieu conscolar D-nul P. 

Prelipeean. |
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4. Tuniac mi-a spus, că ea descântă de poci- 
„tară orj ve capul bolnavului și anume: din cap 
până la picioare, ori în trei fire de usturbiu (în 

Ardeal: a?u), care se pisazii şi cu care unge apoi 
pe col potit cin cap până la picioare. Usturoiul e 
nm de pocitură și atunci, când se pune in rachiu, 
și poi Gu rachiu de acesta se spală Dolnavul. 

“ Descânteeul de pocitură se descântă .de trei 

„ori după ol:ltă în dile de sec la sfârşitul lunei. 

Nici odată însă, după spusa Z. Tuniac, nu e bine 
a descânia Duminica, căci atunci descântecul 
nu e de leac. 

Note. 
Î) Lia P. Prelipcean se află aceste versuri :. 

! . So sinecat, 

S*o miinecat 

Pe cale, 

Pe ciirare ete, | 
2) Incordătoriu = 'ucigă-l crucea, adică: 

diavolul, după espliearea descântătoarei. 
3) Infioratoriu == ducă-se pe pustii, adică: 

tot diavolul. 13 demsemnat, că: Românii, venind vorba 
despre diavol, rar când-îi pronunță. numele, ci mai tot- 
deauna die în locul acestuia: duoii-se pe pustii 
san uci gă-l crucea, ncisă-l pieirile şi bolo- 
hainii. Ea când îi pronunță numele, atuncea îndată 
die: cruce de aur în casă, san Dumnedeu 
cu noi, de parie de-aceasta casă să fie, 
sau să mâe acolo unde a înzrat, ete. ete,
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4) Când merge vre un om pe drum și se bolnă- 
vesee de-odată și începe a se tot întinde și-a căsea din 
gură, ca și când ar vre săi doarmă, atunci să dice că 
e poecit, că l-a pocit eine-va. Acestea după Z. 
Tuniac. — P. Prelipeean îmi serie: „dacă vre un om 
e îndușmănit cu altul, atunci caută să-i facă acestuia 
rău, și aceasta o face cl în-urmitoriul mod: când merge 
contrariul său unde-va, sau dacă trece pe lângă casa 
lui, îndușmănitul îi aruncă ce-va înainte, ca să-l împie- 
dice din cale și să-l reţiie dela ori și ce Jueru, ce ar 
vreu acela să, facă. Drept aceea, când cine-va na poate 
duce un lucru lu capăt, când nu se poate de nemică 
prinde, sau când îi merg toate pe dos, se ice: pare 
să e lueru pociti 

2) Poporul crede că Ciuma se preface în mai 
multe chipuri, precum: muere, mâță, ţap. ete. 

6) La P. Prelipcean se aflii acestea: | 
Pe N. l-o întimpinat, 
Sângele i-o biut, 
Carnea i-o mâncat, 

A săgeta l-o săgetat, 

Bu de nemică l-o lăsat. 

î) De-aice descântecul de la Prelipecan se diteresee 
cu totul de cel dela Z. 'Funiac. EI sună până la fine 
precum urmează : Sa | 

Nimen hume nu l-o vidul, 

Xime nu l-o audit, 

Numai Maica Domnului 

Din poarta ceriului. 

L-o audit, 
L-o vâut... 

In dealu mare, 

În mări marc, 

„Avă biserică de aur, 

Și-o lăsat slujba nefiicută



. Şi făcliile aprinse, 

Uşele deschise ; 

O luat în mâna dreaptă 

Pahar dulce, 
In mâna stângă 
Pahar amar, 

Şi-o cătat în sus 

No vidut nemică, - 

Și-o cătat la resărit 
Şi-o vădut: 
Pocitori cu pocitoare, 
Săgetători cu săgetătoare, 
Ciumoi cu Ciumoaie, 
Răhnoi şi Răhnoaie, 

Recori cu recorele, 

Tierbinţeli cu fierbinţele. . . 

Cu. pahar amar adăpatu-i-o 
inapoi înturnatu-i-o, 
In Marea-neagră mânatu-i-o. 
In Marea-neagră 
Este-o mreană galbăină 
Cu coada geamină. 
Aceleia sângele be-i-l, 
Carnea mânânce-i-o, ” 

A siigeta, săgete:o, 

N..să remfie curat, 

Tuminat - 

Cum Dumnedeu l-o dat. 

8) Câtenel, provincialism, în loc de încetișor. 
Se dice foarte adeseori şi câ tenelaș, câtenelu ţ, 
câtelin și câtelnuţ. O horă din satul Voitinel 
din Bucovina, în care provine cuvântul câtene l, 
sună astfeliu : 

Hai la noi la Voitinel, 

Ă Unde juacă câtenel 

12



Să dăm apă la viței 

Şi guriţă la flecii 

Să dăm apă la doi giunci 
Și guriţă la voinici. 

III. 

De-i pocit de bărbat 
„Curat, 
Necurat, 

Saie-ii) ochii lui din cap, 
Pice-i păru 
Ca tuioru, ? . 
De-i pocit de femee 
Curată, 

Necurată 
Pice-i păru 

Ca tuioru, 

Crepe-i ţiţele, 
Pusce-i nptele, 
“Plângă după densele. 
De-i -poeit de fată 
Curată, 

„Necurată 
Saie-i ochii ei din cap, 

„Pice-i păru 

Ca, fuioru, 
Crepe-i pulpele picioarelor, 
"Pusce-i sângele 

Să âmble după 'dânsele. 
De-i pocit de văduvă,
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Curată, 

Necurată,. 

Saie-i ochii ei din cap, 
Pice-i păru: 
Ca fuioru, . 

Crepe-i mânele, 
Pusce-i sângele, 
Plângă după. densele. 
De-i pocit de codru 

- Curat, 

Necurat, . - 
Pice-i frundele; “ 
Remâe-i rădăcinile, 

Plângă după densele. 
De-i pocit de câmp 
Curat, 

Necurat, 

Pice-i florile, 

Remâe-i rădăcinile, 

Plângă după dânsele. 
De-i poeit de vad 
Curat, 

Necurat, - 

Sece-i apa, . 
Remâe-i pietrile, 
Plângă după dâusele. 
Că N. so luat 
Deca casă 

Dela masă 

Cu oasele sănătoase, 
E | 19*
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Cu carnea vertoasă. 
Când o fost: 
La mied de cale 
De cărare 

S'ontâlnit cu omu 
Ca Șehiopu, 

Cu barba cât eotu.) 
Acolo so tâlnit: 

Dracii en Drăcoaicele, 

Moroii cu Moroaicele, 
Strigoii en Strigoaicele, 

Diochii cu Dioaicele, 
Carnea i-o mușcat, 

Sângele i-o băut, 
Puterea i-o luat, 

Ceas de moarte i-o dat. 
N. tare sto cântat, 

“Tare s%o văcrat 

Cu glas mare pânăn ceriu, 
Cu lacrimi până?n pământ. 
Nimen lume nu l-o audit, 
Nime nu l-o vădut, 
Fără Maica Domnului 
Din poarta ceriului. 

Ea l-o audit. - 

Și l-o vădut 

“Și pe scară de-argint 
"S%0 scoborit, 

În scaun de aur o șădut, 
Pe N. mândru l-o?ntrebat
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„N. ce te cânţi, 
Ce te văerozi ? 

Cu glas mare până n ceriu, 

Cu lacrimi pânăn pământ? 

— „Cum unu. moiu cânta, 

Cum nu nvoiu văera 

Cu glas mare pâni?n ceriu, 
Cu lacrimi pâni?n pămout, 

Că cu mam luat 

De-a casă 

Dela masă 

- Cu oasele sănătoase, 

Cu carnea vertoasă. 

Când am fost la mied de cale, 
De cale şi cărare 

MPam întâlnit cu omu 

Ca Șchiopu 

Cu barba cât cotu. 

Acolo so/ntâlnit : 

Dracii cu D răcoaicele, 

Moroii cu Moroaicele. ... 

Strigoii cu Strigoaicele, 
Dioehii cu Dioaicele, . 

Sângele mi-o băut 
"Buu de nemică m?o tăcut; 

Ciarnea mi-o mâncat, 

Puterea mi-o luat 

Ceas de moarte mi-o dat. 

„Nu te cânta, 

Nu te văeru,



Cu glas mare până?n ceriu 
“Cu lacrimi pâni?n pământ! 
Că eu te-oiu învrednici 
In mâna dreaptă cu cuţit 
Ascuţit 

Și te-i lua pe cale, 
Pe cirare, - 

Pe drumu 'cel mare. 
"Când a fi la mied de cale, 
De cărare | 
Te-i întâlni cu omu 

Ca Șchiopu | 
Cu barba cât cotu. 

Acolo s'or întâlni: 
Dracii cu Drăcoaicele,. 

Ă Moroii cu Moroaicele, 

Strigoii cu Strigoaicele, 
Diochii -cu Dioaicele, 

Cu cuţitu le-i tăi 
Și cu el le-i giunghi 
Sângele li-i bă, 

Carnea li-i mânca, 

Puterea li-i lua, 

Ceas de moarte li-i da 
ȘI tu-i. remână: 

Cu oasele sănătoase, . 
Cu carnea vârtoasă 
Și lucrat 

Cum ești de D-qeu lăsat!



Ls 

Observaţiuni. 
Descântătoarea, o Româncă din Vatia Dornei, 

„care mi-a dictat descântecul de faţa, descântă în: 
“usturoiu șin sare cu un cuțit; cu plăselele de aramă, 
pronunțând încet versurile de mai sus. Din usturoiul 
descântat face mușdeiu (must-de-aiu), şi apoi cel 
bolnav mânâncă puţin din mușdeiul acesta, cară cu 
remășița se spală. Prin aceasta, crede descântătoarea, 

că cel pocit trebue să se vindece. 

O variantă a descânteeului acestuia, culeasă în 
satul Părhăuţi, sună precum urmează: 

De te-o .pocit 
Nouedeei și noue 
Bărbaţi stopitori, pitoi 
Pocitori, 

Să le crepe pulpele, 

Să le pusce sângele! . 
De te-o pocit 

„Nouedeci și noue Jecl ș 
Femei stopitoare, 
Pocitoare 
Să le crepe tiţele I ele, 
Să le curgă sângele, 
Să le lingă cânii, 
Să le ridă creștinii. 
De te-o pocit pădurile 

Să le pice frundele, 

s



a — 184 — 

Să remâe ciun ge?) 
Să se oaue ciocârlia 
Să-i pice scăfârlia. 
Ciocârlia so ouat, 

Pocitura o crăpat. 

Descântecul acesta se descântă -cu un ac în 
usturoiu pisat, adică în mușdeiu, sub cahlă 
(horn). După aceca cel pocit. se unge cu usturoiul 
descântat. 

Altă variantă a deseântecului acestuia, dictată 
de Maranda Nastasi, descântătoare din orașul Siretiu, 

- Sună aşa: - 

Cum taie cuţitu toate ecle, 

Fie bune, fie rele, 

Așa să taie toată pocitura 

Și săgetătura, 

“Foată căscarea 

Şi strigarea ! 
De l-o pocit 

Moroiu cu Moroaică, 

De l-o pocit 

Strigoiu cu Strigoaicii, 

Să peară, 
Să respeară, 
Cum piere spuma de mare 

Și roaua de pe floare; 
Să peară toate durerile 
Și toate chinurile, -.



Rd 

Toată pocitur: 
Şi săgetătura, 
“Toate căscările 

Și strigările 

Din toate măduliirile 

Din toate încheieturile, 

Să nu remâe durere 

Nici giunghiere 

Cât e un fir de mac uscat 

In patru despicat 

În mare aruncat, 

De l-o pocit femee cu țiţă 

Să-i erepe ţiţele, 
Să-i cură laptele, 
Să-i moară pruncu de foame. 
De l-o pocit fată mare 

Să-i pice cosițele 

Să se ducă șepte hotară, 
'alerge, sii âmble, 

Și cum na afla cosițele 

Așa să peară 
Să 'respeară 
Toată pocitura 5 

Și săgetăturu, 
“Toată căscarea 

Și strigarea, 
“Poate durerile 

Și săgetările, 

Ce N. le-o avut 

Și cari lo durut.
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Și cum nu scie 

Când so născut 

Și cum o crescut, 
- Așa să nu scie cl 
De toate durerile, 

De toate făcăturile 

De toate pociturile. 

Si se ducă dela dânsu.. 

N. să remâe curat 
Ca auru luminat, 

Ca argintu strecurat, 
Sănătos şi curat 

Ca Maica Domnului 

Ce pe pământ l-o dat 
Și D-deu ce l-o lăsat. 
Amin, amin, 

Ca soarele?n sănin 

Să remâe curat | 

Laminat, .. 

Voinicu cu calu 

O trecut dealu... . 

Descântătoarea, care sc folosesce de descântecul 
acesta, se duce și aduce mai întâi apă nencepută 
dela, o fontână sau dela un părău. Când se duce după, 
apă și când o aduce nu vorbesce cu nime nici nu 
se întoarce pe acela-și drum pe care s'a dus. Ajun- 
gând a casă pune vasul, în care a adus apa pe-un 
scaun, pe-o laiţă :sau şi înalt loc unde-va, nici când
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“însă pe masă. Apoi luând un cuțit şi făcând cu 
dânsul ne'ncetat cruce în apa adusă prinde a, des- 
cânta începând eu cuvintele: „In numele tatălui, al 

fiului și al st. duch&, Bar când ajunge la cuvintele 
jamin, amin“, atunci ie noue cărbuni nestinşi, îi 
taie cu cuțitul și numărându-i îndărăpt del 9—1 

Îi aruncă cu cuțit .cu tot în apă. După ce a sfârșit 
de descântat împlântă cuțitul în piiment. O parte 
din apa descântată o dă celui bolnav ca s'o Dei6, E 

c'o parte îl spală pe la toate încheieturile, ear” ceea 

ce mai remâne o aruncă la ţiţinele ușei ori pe verrul 

unui par gicând: „câtă apă o remas în vârvu pa- 

rului, atâta rău să remâc în N.“ După ce a arun- 

cat acuma și remășița de apă și ântră în casă în- 

toarce vasul.cu gura în jos și (ice: „nwntore oala (sau 

ce este), ci întore sănătatea și tot binele asupra lui N.“ 

DTote. o 
1) „Sae-i ochii“ provincialism, în loc de „sa- 

„ră-i ochii, delu a sări, 

2) Cred că aici sub „omu ca Şehiopu cu 
barba cât cotu“ sențelege acea fiinţă mitologică 
daco-română, pe care o întâlnim foarte adeseori în po- | 
vești, adică; „Statu-palmă-cot cu barbă 
cu toti, : 

3) Sub adj. ciung fem. ciungă senţelege aice 
atâta, cât despoiat de toate frundele și uscat, precum . 
sânt ciungii sing: ciung. Există și ve-bul a 
ciun gi cu înțeles de: a face uscat cu un ciung. 

ma Doi



De pocitură de noapte. 

Spre soare resare 
Este un deal mare, 

După dealu mare 

Este-un măr de aur, 

Sub mă&ru de aur 

Este-un scaun de-aur. 
Dar pe seaun cine șede ? 
Acolo cine se vede? 
Șede și se vede: 

Sântă Măria mare. 
In mâna dreaptă 
Păhar de aur ţine, 
În mâna stângă 

Păhar de argint ţine. 
Și cauti?n sus 

Nu vede nemie, 

Și caută?n gios 
Și vede Ciumași 
Cu Ciumași 

Pocitori cu pocitorași. 
Moroi cu Moroaie, 

Strigoi cu Strigoaie,
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Ce la N. merge, 

Sângele să-i b, . 
Sângele să-i beie, . 

Dima să- i ieic, 

Inimă de paie să-i deie. 
Sântiă Măria mare 

Cum mi-i zări 
La ci se repedi 
Şi le cuventâ 

Și mi-i întrebâ: 
„Unde mergeţi, 

Unde vă duceţi? 
Voi Ciumași 

Cu Ciumași, i 

Poeitori cu pocitoraşi, 
Moroi cu Moroaie, 
Strigoi cu strigoaie? 
— „Noi la N; că ne ducem 

Sângele ca să i-l ben, 

Inima să i-o luăm, - - 
Inimă de paie să-i, punem ! 

„Ba! voi -înapui vă Entoareoţi 
Sângele napoi ș să-i puneţi, 
Inima'napoi să-i. toemiţi, 
Pe N. de grabă să mi-l păr ăsiţi !... 
Pocitură de. noapte, 

Pocitură de meaă-noapte, 

Pocitură de di, 
Pocitură de meaqă-di, 

Pocitură de ce-a fi;
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Pocitură: din mâncare, 

Pocitură din strigare, 
Pocitură. din apă, 

Pocitură din răhnă, 

Pocitură din osteneală, . 

Pocitură din fierbinţeală, 

Pocitură din vânt, 
Pocitură cu ceas râu, 
Ieși din -crierii capului, 

Din faţa obrazului, 
Din audu urechilor, 
Din vederile ochilor, 

Din. limbă 

De sub limbă, - 

Din piept 

De sub piept, 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din spate 
De sub spate, 
Din unghii. 
De sub unghii, 

Din mâni și din picioare, 
Din toate câte le are, 

Din tălpile picioarelor 
Din vârvu degetelor. 

Du-te și te prăpădesce. 
Unde cucoși negrii nu cântă, 

Unde oameni nu âmblă 
Unde vitele nu rag.
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Acolo să-mi ședi, 
Acolo să te pierdi, 
Acolo să vicțuesci,, 
Acolo să te prăpădesei, 
Mai mult să nu te arăţi. 
In N. să nu fie; 
Să nu remâe | 
Pocitură de leac, 
Şi răhnă de leac, 

Și durere de leac 
Cât un fir de mac | _ - 
In patru despicat 
In Marea-neagră aruncat. 
N. să remâe curată, 

Curată și luminată, - 
- Cum e dela D-deu dată, 

Dela Maica Domnului lăsată. 
Descântecu dela mine, 
Leacu dela Dumnedeu 
Și dela Maica Domnului! 

Observaţiuni. o 

Descântecul acesta îl am în doue esemplare şi 
anume: unul din Calafindesci, dictat de Catrina Ra- 

„colța, eară celalalt dela, o Româneă din Pătrăuții de 
pe Suceava, trimis de D-uul V. Turturean, preot. 

_ Atât 0.- Racolţa, cât și Pătrăuţeanea descântă 
de pocitură de noapte în. următoriul chip.
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Aduc adică mai ântâiu apă ne'ncepută, după aceasta, 
ieu o căciulie sau și numai un fir (căţel) de 
usturoiu și impungându-l necontenit pe din toate 
pinrţile cu un ac sau cu un cuţit, rostesc în taină 

cuvintele de mai sus. După ce descântă în modul 

acesta și împung usturoiul, îl pisază bine şi-l ames- 
tică cu apa cea ne'ncepută, făcând dinti”cusul și din 
apă un feliu de mușdeiu. O parte din mușdeiul 
acesta îl dau apoi celui pocit să-l mânânce, car” cu 
ceealaltă parte ii spală și-i ung corpul. 

Descântecul; după spusa 0. Racolţa, se des- 
„cântă ori în ce (i de peste septămână, afară de 
Duminică. Cuvintele lui însă nu se repetează câte 
de trei ori ca ule altor descântece, ci se spun nu- 

mai odată. | 

“Tot 0. Racolţa mi-a spus că dacă descântă de 

pocitură de noapte unui om mai tenăr de cât 
densa, nu i semntâmplă nemic. Ear' dacă descântă 
unui om mai bătrân decât; densa, atunti tot. cască, 
o doare capul și mu poate dormi liniscită cade 
altă dată, o 

Aici, cred cu, că e locul cel mai potrivit de-a 
aminti și următoarea datini șe credință, pe care am 
observat'o la mai multe descântătoare. Așa, die ele, 
că dacă omul, pe care-l descântă, e bolnav din dio-
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chiare sau diu pocitură, sau din altă causă, îndată 
îl: cunosc pe aceea, căci cum i-au descântat, încep 

„ele a căsea. Prin urmare, ca să nu se prindă boala, 
de dânsele, de câte ori cască, de atâtea ori stupese 
jos şi die: „pici necurate! nu te lesa de 
“mine, ci du-te pe pustii, şi mapoi să uu 
mai viile |



De răul copiilor. 

I. 

leşi ceas râu, 

leşi tu râu!) 
Ceas 

Ceas 

Ceas 

Ceas 

Ceas 

Ceas 

Ceus 

Ceas 

Ceas 

Ceas 

Ieşi 

Ieși 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

rău. 

rău 

rău 

rcu 

r&u 

rău 

rău 

rău 

rtu 

râu 

cu spăriat, 

cu Duch necurat, 
cu Sumcă albă, 

cu Samcă neagră, 
cu Moroi, 

cu Strigoi, 

eu Sburători, 
cu Încordători, 
cu Diavoliţe rele, 
cu boale grele, 

ceas rău, 

tu rău: 

vervu capului, 
crierii capului, 

elescele capului, 
poama obrazului, 

vinele grumazului, 
mijlocu spatelui,
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Din vederile ochilor, 

Din audu urechilor. 
"Din wură 

De sub gură, 
Din limbă 

De sub limbă 
Din măsele 

De sub măsele. 

Din dinţi 

De sub dinţi, 

" Ieşi ceas rău, 
eși tu rău! - 

Nu-ţi face pat în spatele lui, 
Nu-ţi face gâltțu ri?) în umerii lui, 
Nu-ţi face scăldușeă?) în coșu lui, 
Nu-ţi face joc în trupu lui; 
leşi .ecas rău, - 

leşi tu rău: 

Din inimă 

De sub inimă, 

Din plămâi - 

De sub plămâi, 
Din rărunchi 

De sub rărunchi, 

Din maţe 

De sub maţe ; 

Ieși tu rău 
leşi ceas rău! 
Din vervu capului 

Până?n vervu degetelor. 

13%
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De ad inainte 

În rîpi resipite 

Cu noue lei, 

Cu noue miei, 

Miă-ta se .mișelesce 
Ripele 'r&sipesce. 

Du-te și tu de mișelesee, 
Rîpele răsipence, 
Acolo să pieri, 

"Acolo să respieri 

Cum piere spuma de mare, 
Roaua de soare 

Și stupitwn cărare. 
N. e curat, 

Gîzelct) l-o botedat, 
Gizele l-o apărat, 
Că ele o venit 
Şi-o biziit 

Și tot răâ dintrensu o sărit, 
Cu mătura asta5) am luat 
Și-am măturat, 

Și-am scos, și-am aruncat 
Toate gozurelele. 
Din toate coturelele, 
Așa să iasă râu 
Din vervu capului 

Până? vervu degetelor. 
Din toate ciolanelele 
Și încheieturelele, 
N. să fie curat,
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-Liimurat; 

Cum D-deu l-o-dat,. 

Cum mă-su l-o făcut 

Din sănin 

Şi l-o erescut. 
In veci, amin! 

Observaţiuni. . 

Zamfira 'Tuniac, care mi-a dictat; acest descântec, 
ie unt curat de vacă sau untură de wâscă și noue 
fire de hagimă (lat. Alium choenoprasun Li. ), și 
curățind firele și pisându-le, bine, le pune ori într'o 
tigăiță, ori întrun horh- la foc ca să se prăjeuscă 
la un loc cu untul sau untura. Ie apoi un rămușor 
de mătură cu care s'a măturat casa după un mort 
și care se stringe și se păstrează anume pentru ase- 
mene casuri, și descântând cu dânsul untul și ha- 
Sima din tigăiță, pronunță, încet; versurile de mai sus. 

De nu se află mătura, cu care s'a măturat 'casa 
după un mort, îe un rămuşor din ori care altă mă- 
tură de măturat casele şi cu acela deseântă. 

După ce a prăjit de ajuns firele de hagimă şi 
untul și le-a: descântat, dă copilului bolnav să guste 
de trei ori din această amestecătură, cară cu remă- 
şița îi unge tot corpul, începând dela gruma şi 
până la -vervul degetelor de li picioare. Eară după
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ce a uns copilul sau și inainte de aceasta ie rămu- 
șorul cel de mătură și Șterg&ând cu dânsul erumazul 
bolnavului, dice: „cum s'a dus mortul, așa 
să se ducă și răul, şi când s'a întoarce 
mortul, atunei să se întoarcă și răul, 
„atunci şi nici atunci! Şi după ce rostesce 
aceste cuvinte, aruncă rămușorul ori şi unde afară. 

“Descântecul de „răul. 6o piilor“ sau, după 
cum l-a mai numit 7. Tuniac, de „ceas rău“ se 
se descântă de trei ori după olaltă, şi după fie- -care 
descântare descântătoarea suflă de trei ori asupra 
copilului în cruciș, și după fie-care “suflare stupesce 

„dela cap spre picioare. 

Afară de descântecul acesta, cum S'a descris 
el până aice, mai întrebuințează Româncele din Bu- 
covina încă: și următoarele mijloace spre vindecarea 
„răului copiilor“. Pun adică ciortopolos, 
numit altmintrelea și ciortopoloagă, cioropor. 
şi turturea (lat. Carlina acaulis L.) şi toaie 
(lat. Aconitum napellus) între oală cu apă la foc. 
După ce fierb acestea, de-ajuns toarnă zamiă lor inta”un 
as; pun: sineală înti'ânsa şi 0 amestică bine. 
Pe urmă dau din această zamă să heie ce-va co- 
pilul bolnav, cară cu remășița îi spală tot corpul. 
Aceasta o fac ele când se pișeă luna. adică:
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cătră sfârşitul lunei. Mai departe fac scăldătoare 
din răchiţică sau lician, lat. Lycium europeum, 
sau Ii. Barbarum, și cu zama acesteia scaldă apoi 
copilul bolnav. a 

_ nTote. 

1) Sub „răul“ sau „răutatea copiilor 
înţeleg Românii din Bucovina acea boală, ce constâ 
dintr'un feliu de cârcei de stomach, cari frământă pre 
copii în nuatru și-i sgârcescesc une ori aşa de ture, 
până ce-i fac ghiem și le due picioarele la gură. Alte 
ori copiii, cc sfint torturați de această boală, fac spume 
la gură, schimbă feliu de-feliu de feţe, ba adeseori se 
schimosesc, adică li se sucesce vro mână, vrun picior, 
senerucișeuză, li se strimbă. fălcile, li se slăbese toate 
nervele, și remân apoi, dacă sentemplă să nu moară, 
astfeliu schimosiţi pentru toată vieaţa. Insă cei mai 
mulți copii : nu pot petrece! și scăpa de aceasta boală, 
uricioasă, ci mai de grabă mor.: „Răul copiilor 
îl capătă mai ales din spaimă mare și câud zac mult 
de altă boală. În limba germană se numesee această 
boală „Freisen“ În mitricele morţilor am aflat că. 
cei mai mulţi preoți ort. or. din Bucovina au înscris”o 
și-o mai înscriu încă unii prin „Eras, 

” 2) Despre insemnarea cuvântului sgâlţe pl. „gâl- 
uri nu sciu până acuma nemică sigur. Presupun însă 
că trebue semnsemneze uccea-i cenţeleg Românii din 
Siretiu sub „ghinţuris, sing. „ghinţe, adică: no- 
durile ce se fac în corp, câud sângele, din causa re- 
celei, senchiagă și care cuusază dureri și slăbăciune de 
nerve. Când cine-va capita aceste noduri, numite ghi n- 
ţuri, se ice că acela e ciumurluit, că sa ciu- 
murluit., Eur” când cine-va e ciumurluit, Româneele



— 200 — 

din Bucovina îl vindecă „prin aceea, că-i freacă mânele 
și tot corpul cu apă sau cu salamur ă, până ce 
ghinţurile se moaie și” sângele începe a circula 
regulat. Salamura o fac din sare și apă, adică pun un drobuşor de sare în .foe și dupii ce acesta senfierbintă 
bine îl aruncă întmo strachină cu apă și-l lasă până 
ce. Se topesce. Această sare topită în apă se numesce 
salamură. 

3). In unele părţi ale Bucovinei Româncele numese. 
adescuri scăldătoarea, în care scaldă copiii „secăl- 
dușeă“ și scăldu șă, | 

4) Șub „ui ze“ înțeleg Românii din Bucovina în 
genere partea cca mai mare a insectelor atât sburiătoare, cât și nesburătoare. In deosebi numese unii gize mus-. cele, apoi și albinele. Ce feliu de insecte sc. vor fi în- țelegând aice sub gize sing. gîză, nu pot sci cu si- 
guritate. Poate că museele, pentru că despre dânsele se dice, când sboară mult în colo şimeoacc, că h î- ziesc sau bizie. | 
5) Aice senţelege miitura cu care se mătură casa 

după un mort, și din care seie rămuşorul de descântat, 

II. 

Amin, amin, - 
Cosma Damnin ! | 
Descântecu-l descânt cu, 
Leacu îl dă Dumnedeu. 
So sinceat, * o. 
So mânecat . 
N- pe cale, 

Pe cărare: 

Gras și frumos
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tumân și voics. 

Pe mied de cule 
De cărare 

T-ontimpinat : 

Leu cu leuoaica, 

Smău cu smăuoaica, 

Samea cu Samcoaica, 

Diavoliţa rea. . . 
Cum l-ontimpinat 
'Trupu i-0ncorilat, 

Spetele i-o fărmat, 

Pieptu 'i-oneleștat, 
Ceas de moarte i-o dat,. 
Tu leule cu leuvaica, 

Smăule cu Smiănoaica, 

Sameă cu. Sameoaica, 
Diavoliţă rea ! _ 

Liisaţi pe N. sadoarmă, 
Să doarmă, 
Să odihnească 

Şomnu să-și plincască, 
Faţa să-i ruminească, 

„Mai mare să crească, 

Să mergeţi la Câmpulung, . . 
Lia Marea-ucagră 

Că ncolo este-e capră, 
Capră cu ochi verdi, 

"Ca ea alta nu mai vei, 
'Prupu-i încordaţi, 

Spetele-i fărmaţi,
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Pieptu-i îneleștaţi, 
Carnea i-o mâncaţi, 
Sângele i-l beţi, 
Far N. să remâe curat, 
Curat și. luminat 
Ca Dunmedeu ce l-o dat, 
Ca Maica -Precistă, ce ]-o lăsat, 
Dela mine descântecu, 
Dela Dumnedeu leacu! 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta, dictat de-o Româncă din 
târgușorul Boian, mi l-a împărtășit D-nul YV. Pur 
turean, preot. 

Se descântă : de trei ori după olaltă, și abia 
după a treia descântare e de folos. 

Bia



De săgetătură. 

I. 

Duch necurat, |. 

Drac nespălat! 
Nu veni săgetând, 
Nu veni aprindend, 
Nu veni recind, 

Nu veni însuliţând 
V inelencordând, 
Ciătătura stricând, 

Rărunchii încuind, 
Ci te dun munţi blăstămaţi, 

Că acolo-i găsi lupi turbaţi | 
Pe gura lor vă băgaţi 
La inimi vaședaţi, 
Acolo săgetați 
„Acolo vinelenecordaţi, 

Citătura stricaţi, Ă 
“Carne nsuliţaţi, 
“"Frupu giuughicţi 
Rărunchii încuieţi, : 
N, să remâe curat,
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Curat și luminat, 
Ca argintu strecurat, | 
Ca Dumnedeu ce l-o dat, 
Ca soarelen sănin. - 
În veci amin! 

Observaţiuni. 
Descântecul acesta mi l-a dictat o Româncă 

din Ciudeiu. El se deseântă ori în ce di şi ori în 
ce timp, când îl săgeată pre cine-va. în vre un picior 
sau in alt loc al corpului. Descântătoarea, afară de 
rostirea acestor cuvinte, nu întrebuințează, nemică, 

„de cât numai dă asupra locului săetat cu un cuţit 
sau cu un alt obiect, ca şi când ar voi să dimice 
săgetătura. _ 

II. 

Pusu-nvVam la masti 

Cu faţa voioasă, 
Mândru și frumos, 
Gras și sănătos, | 
Să beu să mânâne 
Setea sii mi-o sting, 
Foamea să mi-o stempăr, 
Nam mâncat, nici nam băut, 
Că la mine o venit 
Săgetători cu săgetiitoare, 
Pocitori cu pocitoare
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Și no săgetat și mo pocit, 
Sângele mi l-o băut, 
Carnea mi-o mâneat, 
Puterile mi-o luat, 
Bun de nemic m'o lăsat. 
Eu am prins a mă văera 
Și-a mă căina. 

Nime nu mE vedt, - 

Nime nu mă audit . 
Numai Maica Domnului 
Din poarta ceriului.. 
Numai ea no audit 
Mare milă îi făcut, 
Și o dis ușa: 

„N. nu te văera 

Nu te căina! A 

Că Maica sfânta Maria 
Are nouedeci și noue de limbi, 
Nouedeci și noue de mături, 
Nouedeci și noue de lopeţi, 
Nouegeci și noue de coveţi, 
Și cu limbele te-a linge 
Te-a prelinge 

“Din vervu capului . 

Pâni?n. vervu degetelor. 
Din toate încheieturile, 

Din toate unghiile 

Ţi-a scoate săgetăturile 
De săgetători și săgetătoare, 

„De pocitori şi pocitoare,
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Din vârvu capului, 
Din sgâreu nasului, 

Din faţa obrazului, 

Cu mătura le-a mătura, 

Cu lopata le-a lua 

In covată le-a turna 

Șin Mare le-a arunea, 

Ca acolo să pearii, 
Să respeară 
Ca spuma de mare, 

„Ca roaua de soare, 

Ca stupitu sub picioare, 

Dela mine descântecu. 
Dela Dumnedeu daru, 

“Leacu dela Dumnedeu, 
„Că așa voese și cu! 

Observaţiuni. 

Despre deseântecul acesta nu sciu alta nemică, 
decât că. după ce sfârșesce deseântătoarea a pro- - 
nunța cuvintele de mai sus, stupesce de trei ori 
asupra celui bolnav. El sentrehuinţează, încă și spre 

„vindecarea celor ce sânt potiţi. — E cules din Ho- 
rodnicul-de-jos şi mi l-a trimis conscolariul mieu: 
DI. P. Prelipcean. 

DOE =



De Samcă. 

I. 

Gheorghe-o mânecat 
Și o sinecat 

Dela casă grasă, 

Grasă și frumoasă; 
Când o fost în vale. 
La mijloe de cale 
iată că-l întâlui 

Şi mi ţi-l opri: 
Leu. cu Leuoaica, 

“Smău cu Smăiuoai ca,!) 
Cânele en căţeaua 
Sburătoarea cu Sburătoriu, 

Samea cu Samcoiu: 
Samean braţe prinsu-l-o, 
De pământ isbitu-l-o, 

Carnea vâlee dit u-i-0,2) 
Pieptu rădicatu-i-o, | 
Vinelencordatu-i-o, 

Rărunchii încuiatu-i-o,- 

Cătătura, stricatu-i-o, N 

Plimâele leșinatu-i-o,
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Ciolanele sfărmatu-i-o, 

Sfărmatu-i-le-o?n doue 

Pân? la nouedeci și noue. 

Gheorghe încă prinde 
Samea a și-o plânge 

"ȘI se glăsuia, 

Și se frăsuiu.) 

Glasu lui trecă, 

În ceriu agiungă, 

Lacrima-i cădă 

In pământ bătă 

Și mi ţi-l mult... 
Nime nu-l vedă, 

Nime nu-l audiă, 

Numai Precista 

Maria Prea-sfânta. 
Ea mi-l audiă, 
Ea mi-l şi vedt, 

ȘI la el striga, 

Pe nume-l chiema : 
„Gheorghe, Gheorghicș, 

Făt de bun plăieș! 
Ce te glăsuesei, 
Ce te frăsuesei 

"De glasu tău trece, 
Ceriu de agiunge, 
Lacrima de-ţi curge 

„Pe pământ de cade 

Și cu foc de-l arde 

Și mi ţi-l resbate?
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- „Cum n'oiu glăsu 
Cum _n?oiu frăzui, 

Că mam mânecat | 

Și am sinecat a , 
Dela casă grusă, 

'Grasă și frumoasă, 

Când um fost în vale, 

Iau mijloc de cale, 

Eată mEntâlni, 

Pe loc mă opri: 

Leu cu leuoaica, ” 
“Smău cu Smiuoaita, 

“SCânele cu cățeaua, . 
„Sburătoarea cu Shurătoriu, 

Samea eu Sameoiu. 

Samea?n b rațe prinsu-n0, 

De pământ isbitu-no, 

Carnea velceditu-mi-o, 

Virielencordatu-mi-o, + 

Plămâeleneleștatu-mi-o, 

Ciolanele frântu-mi-o, 

Frântu-mi-le-o7m doue. 
" Pân” la nouedeci și noue. E 

„Gheorghe, Uăheorghieş, 

Făt de bun plăicz! 
„Nu te glăsui, 

Nu te frăsui, 

Ci srăbesue-acu, Di " 
La N. iute te du, 

"Că N. leacn ţi-a da 

7 . , 14
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ȘI te-a descânta, 
'Vrupu unge-ți-a 

Pot cu unt de vacă 

Șută și neleapeă.t) 

Dară voi fiară mult străine : 
Smău cu Smăuoaică, 

Leu și cu Lieuoaică, 

Câne și cu cățea, 
Sburătoare cu Sburatoriu, 

Sameă cn Sameoiu, 

Nu întârdieți, 

Pas de vă duceţi, 

Iute să mergeţi, 
"Peste munţi treceţi, 

Marea agiuugeți, 

Marea înotaţi, 

Și-apoi îmi âmblați 

Până ce uflați | 
Câmpi ierboși şi laţi” 
Și codrii bogaţi, 
Tot cu cerbi armaţi 

Şi cu corn în frunte, 
Unde-s fiare multe. 

Acolo mușeați, 

Acolo săgetaţi, 
„Vinelemcordaţi, 
Rărunchi?ncuiaţi, 

Vederea, stricaţi, 
Plămâi îneleștaţi, 

Ciolane sfărmaţi,
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Ciolanelen doue 

Pân” în nouedeci și noue, 
Ea” Gheorghe remâc, 
Dumnedeu să-l ţie 
Ca soarele luminat 

Ca argintu strecurat, 

- Ca Dumnedeu ce l-o dat, 
Ca soarelem sinin i 
In veci, .. „amin! 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta, cules dela o Rowancă” di 
orășelul Cindeiu, mi 1-a comunicat D-nul Ghoorghe 
Forgay, învățătoriu, 

„Samoa: numesc Românii din Bucovina un 
feliu de boală, care provine mai cu samă la priiitii” 
dela 1-4 ani. Prundii, carii au boala accasta, tre: 
mură foarte tare, sar noaptea prin somn, oftează 
și sSlăbesc vădând cu ochii. | 
Same: numesc Românii din Bucovina ŞI 0 

fiinţă mitologică, însă despre aceasta voiu vorbi mai 
„pe larg în Mitologia daco-română. 

2Tote. - 

1) Românii au o mulțime de cvedări asupra S m &i- 
lor năseute și întemeiate pe închipuire, Așa aflăm în 
poesiile, în descântecele, dar mai ales în poveştile po-. 
porane 'nisce fiinţe imaginare sub nume de Smei, 

14
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carii au câte 3, 6, 9, 12, și chiar până la 24 capuri ; 
mai departe trup și graiu omenesc; fiinţe uriașe, cari 
se luptă cu Feţi-frumoși, cu Păunaşii codrilor, precum 
și cu mulţi alți voinici. Palaturile lor sânt totdeauna 
în crierii munţilor, şi sânt mobilate cu toate frumuse- 
ţele lumii. Arma lor principală e busduganul, 
care trage 200—300 de măji și pe carele, când se în- 
tore dela vânat, îl aruncii din o depărtare dela 1——2000 
de pași spre casă. Ei âmblă călare pe cai năsdrăvani, 
carii pășese câte doue sau trei hotară de-odată. Sânt 
însă totdeauna învinși de cătră Feţi-trumoși. 

7 2) A velcedi însemnează atâta, cât a învi- 
neţi. Cine e venit de pălituri sau bătaie se dice că 
e vâlced.. e 

3) A se frăsui însemnează u se văera, a se 
tângui. | i 

4) Şută = fără coarne. — Românii din Buco- 
vina numesc vitele cornute de genul femenin în anul 
ântâiu, adică de cum cânt fătate, viţea, viţică, și 
viţeluşă, în anul al doilea: mândată, eară 
întral treilea an: meleateă, meleapcă, ne- 
leapceă și nelepeuţă, însă mai cu samă acele vi- - 
ţele se numesc astfeliu, cari fată îndată după ceau îm- 
plinit al. doilea an. . 

II, 

- Purcesa Gheorghiţă 

Luni demineaţă 

Pe cale, 
Pe cărare 

Gras şi frumos, 
Rumăn și voios.!)
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Și când o fast: 

La mijloe: de cale, 
De cărare 

“Tâlnitu-l-o; 

“Opritu-l-o: i 
Lupu eu lupoaica, , 
Ursu cu ursoaica, 
Leu cu leoaica, 

Smă&u cu smăoaica, * 

Moroiu cu Moroaica, 

Samea cu Sameoaica ; 

“Samean braţe prinsu-l-o, 
In sus rădicatu-l-o, 

De pământ isbitu-l-o, 

In coș întratu-i-o, 

Carnea morsăcatu-i-o, . 

Sângele băiutu-i-o, - 
Ochii painjenitu-i-o, 
Bun de nemicii lăsatu-l-o, 

Cu morţii alăturatu-l-o. 
N. șede și plânge 
Cu lacrimi de sânge 
Și se văereuză 

Și se mnișelează, i 
Nime nu-l aude, 

Nime nu mi-l vede. . 

Numai Maica Domnului 
-Din poarta ceriului, 
Numai ea 1-0 audit, 

Numai ea «mi l-o vădut.
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Şi milă i so făcut, 
Şi s?o scoborit 

Pe scară 

De ceară, 

Braţele și-o întins 

Pe N. l-o cuprins 
Și l-o întrebat 
Și i-o cuvântat: 

„N. ee plângi aşa tare, 

Cu glus așa de mare? 
Ce te văerezi, 

Ce te mnișelezi ? 
— „Of! Maica Domnului 

Din poarta ceriului ! 

Cum nu moiu plânge 

Cu lacrimi de sânge, 
Şi moiu văeru, 

Şi moiu mnișela, 

Că eu. pureesum 
Luni demincaţă 

Gras și frumos, 

Rumăn și voios, 

Şi când am fost: 

La nijloe de cule, 

De cărare, : 

“Tâlnitu-m?o, 

Opritu-uvo : 

Lupu cu lupoaica, 

"Ursu eu ursouicu, 

Leu cu leoaicu,
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Smău, cu Smăoaica, 
Moroiu cu Moronica, - 

Samea cu Sumeoaica. 

Samean brațe luatu-nvo, 

De pământ isbitu-no, 
In coș întratu-mi-o, 

Carnea morsiieatu-mi-o, 

Sângele băutu-mi-o, 
Ochii păinjenitu-mi-o,, 
Bun de nemică lăsatu-mPo,: 

Cu morţii alăturatu-mo. 

Maica Domnului 

Din poarta ecriului 

1-0 ascultat 

Și î-o cuvântat: 

„Faci N. mu plânge 
Cu lacrimi de sânge, | 
Nu te văera, ” 

Nu te mnișela, 
Ci aleargă 
De grabă 
Ia N. N) robu lui D- deu 
Cu cuventu mieu, 

Cu leac dela Dumnedeu 
Şi-i lua cuţit 

De găsit?) a 

Şi ÎN. N. a sevate Samea 
“In mâna dre aptă 

Și bine descânta-o-a 

Șindatii sevate-o-a : 

=
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Din crierii capului, 

Din faţa obrazului, 

Din vederile ochilor, 

Din spircurilet) urechilor, 
Din bereiis) nasului, 

“Din andrelele€j grumazului, 
Din stomachu trupului. 
Din piept 

De sub piept, 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din spate 
De sub spate, 
Din râuză 

De sub rânză, 

Din ficaţi 

De sub ficaţi, | 

Din mâni și din picioare, 
Din maţe şi măţişoare, 

Din sute de aţișoare, 
Şi-i “trimite-o7n codrii seci 

In copitele ciutelor, 
Iu coarnele cerbilor. 

Acolo să peară, 

Să respeară 

Ca spuma de mare 
Ca roaua de soare. 

N. să sarii 

Să resură 

Curat -
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Și luminat 
Ca Dumnedeu ce l-o lăsat, 

Ca maica ce l-o aflat. .. 

Observaţiuni. 

„Deseântecul de faţă, care mi l-a dictat Ruc- 
sanda Ienachieviciu, descântătoare bătrână din Si- 
retiu, se descântă ori „Şin ce di şi anume: demi- 
neața, la ameadă-di și sara, da” mai mult numai 
sara cu un cuțit de găsit.  Descântătoarea ie. un 
cuțit de găsit și începând a descânta şi a rosti 
versurile de mai sus, începând dela crescetul ca- 
pului, face eu. cuțitul cruce în cap, “la urechi, la 
faţă, şi tot așa la fie-care încheietură, până ce 
ajunge la picioare: După ce a descântat odată lasă 
cuțitul cu caro a descântat sub capul celui bolnav 
până la alt rond de descântare. Eară când începe 
bolnavul a se înciripa, când nu mai are lipsă de 
nici un leac, atunci ie descântătoarea ențitul de sub 
capul lui și se duce cu dânsul a casă în bună ere- 
dință că descântecul ei i-a ajutat celui. bolnav. 

Note. | - 
1) Dacă cel bolnav e de parte femeească, atunci 

versurile uceste se înlocuesc cu cele următoare: 
Grasă și frumoasă, 

Rumenă şi voioasă. 

2) Alice senţelege descântătoarea sau 
descântătoriul
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3) Și-i lua cuţit de găsit. Prin aceste 
doue versuri se face alusiune lu cuțitul cu care des- 
cântă. descântătoarea pre cel bolnav. R. Ienachieviciu 
dice că numai cu un cuţit sau co custură de găsi 
e bine a descânta, căci numai aceste doue obicete au 
înriurire binetăcătoare asupra celui bolnav. “Toate cele- 
lalte cuțite sau custuri nu sfint de nici o treabă, 

4) In vorba de toate dilele, precum și în o mul- 
ţine alte descânteee audim s gâre“ mai adeseori ros- - 
tindu-se de cât „spire Dar pe alocurea șe dice și 
„Spireu nasului“ în loc de ys gârcu nasu- 
luic, „Spire și Șpir c“ pl. spîreuri și șpîr- 
uri însă însemnează mai ântâiu şorfcul după ce 
se frige, cară al doilea'o peliţă albie și vertoasă, care în 
unele părți ale corpului se află între piele și carne. 

2) Sub „bercii nasuluie! se'nțelege aice 
„puntecica nasului“, adică carnea dintre bări 
din vârvul nasului. Espl. descântătoarei. | 

6) „pAndrelele grumazuluie numesce po- 
porul „vinele cele de au 1“, germ. Goldadern, 
cară „andreaua grumazului“ numesce cl cele 
doue ciolane de-asupra. pieptului de lângă grumaz. 

III. 

So sinecat, 

S'0 suflecat, 
„î So mâneeat 

| N. dela casa ei, 

Dela masa ei, 

Grasă și frumoasă, 
Rumănă și voioașă. 

Când o fost: - 

La mied de cale, .



De cărare 

Vacă neagră ?ntimpinatu-o, 

Bucium negru făcutu-o, 

Iu coarne luatu-o, 

In laturi de drum aruneatu-o, 

Inima mâncatu-i-0, | 

Ochii învertitu-i-o, 

In cap ameţitu-o, 
În spate recitu-o, 

"In picioare lovitu-o. 

N. fuarte so văerat, 

Foarte so mișelat 
Cu glas mare: din pământ 
Pân” la sfântu ceriu strigând. 
Nimene auditu-o, 

Nimene vădutu-o, 

Numai Maica curată, 

Maica Precurată, 

Auditu-o, . o 

V&dutu-o, 
Intrebatu-o : 

„N. ce te văerezi, 
Ce te mișelezi 

Cu glas mare din pământ 
Pâw la sfântu ceriu strigând ? 
— „Of! Maică curată, 
Maică Preeurată! 

Cum nu su văeru, 
Cum nu Sa mișela, 
Că N. so sinetat
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S'0 suflecat 

Și s'o mânecat 
Dela cusa ei, 

Dela masa ei, | 
Grasă Și frumoasă, “ 
Rum&nă și voloasă, 

Dar când o fost: 

La mied de cale, 

De cirare 

Vacă neagrăntimpinatu-o, 
Bucium negru făcutu-o, 
In coarne luatu-o, 

In laturi de drum aruncatu-o, 

Inima mâncatu-i-o, 

Ochii învârtitu-i-o, 

In cap ameţitu-o, 

În spate reeitu-o, 

In picioare lovitu-o. 
N. foarte so văerat, 

Foarte so mișelat 
Cu glas mare din pământ 
Pân” la sfântu ceriu strigând. 
Nimene auditu-o, 
Nimene -văqutu-o, 

Numai tu Maică curată, 
Maică precurată 

Audit u-o-ai, 
Vădutu-o-ai, 
Intrebatu-o-ai : 

Ce te văerezi,



Ce te mișelezi? . .. 
— „Iu N. sama nu băga, 
Că eu cuțite de găsit oiu apuca 
Și usturoin de pe noue straturi 
'Pi-oiu alege, 
Ți-oiu culege, 
Și eu aceste de-i descânta 
Tot rău dela N. le-i depărta;: 
Din mii de mierele,) 
"Din sute de ciolănele. . . 
Samcă de dori, 

Samcă de cântători, 
Samcă din spaimă, 
Samcă din scârbă, 

“Samcă de duc cu d ucoaică,) 
Sameă de Moroiu cu Moroaică, 
Sameă de neamţ cu nemţoaică, 
Samcă de leach cu leașcă, 
Samcă de rus cu ruscă, 

Samcă cu Sburătoriu, 

Samcă co pocitoriu, 
Sameă de 99 de feliuri, 

Sameă de 99 de chipuri, : 
Nu stringeţi, | 
Nu ardeţi, 

Nuw'ncordaţi, 

Nwnfocaţi : 
Șelele 

Cu andrelele, 

Genunchele
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Şi rărunehele; 
Că nu vi-i aici locu, 

Nu vi-i locoșagu,) 

Ci voi v6 stringeţi 

Și vă duceţi: - 
In vervu munților 

- In codrii Arșinilor,i) 

Unde fată mare 

Cosiţe nwmpletesce, 

Cucoş negru nu cântă, 
Mâţă neagră nu mneaună, 

Acolo "vă stringeți 
Și sângele vă beţi. 

Acolo vă adunaţi 

Şi carnea vă mâncaţi 
Pe N. so lăsați, 

N. să remâe curată, 

Îmuminată, 

Ca maica ce-u dat?o, 
Ca Dumnedeu ce-o lăsat?o, 
Amin, amin! 

Ca soarel?n săniu. 

Dela mine descânteeu, 

Dela Dumnedeu leacu. 

Observaţiuni. 

Acest descântec, numit „dle Same“ sau „de 
răul copiilor: și cules dela o Româncă din 

satul Bilca, mi l-a împărtășit T. Bumbac, preot.
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Note. 

Il) Mierel-micrele dem.dela mi e, lat. mille, 
millia. î. 

2) Mulţi Români, după cum nam încredinţat de 
mai multe ori, nu pot pronunţa cuvântul „duhe = 
spirit, ci spun „du e“ sau „du fi. Deci sub cuvintele 

A „lu e și-„duconică« din descântecul acesta nu se poate nemică alta înţelege, fără numai un due =— duh 
necurat. “ 

5) Locoșug = culcuș, sălaș, 
4) Sub „codrii Arșinilore cred eiie de-a se înțelege nisce codri mitologiei. De



De şerpe. 

I. 

Prinsu-sta di h ui) de păr, 
Păru-i prins de piele, 

Pielea de carne, 

Caruca de os, 

Osu sănătos 
Dă veninu gios. 
Şi șerpele dihu 

Să-și beie veninu, . 

Cine duce veste, 
Veste și poveste 
Să beie veninu 

, De-odată cu dihu! 

_ Opservaţiuni. 

Descântecul acesta precum și cel următorii 

mi l-a dictat Anisia Florea, Româncă din satul 
Ilișesci. 

Dacă un om sau o vită se mușcă decătră un 

Șerpe, descântătoarea, care este chiemată și voesce



să vindece pre cel mușcat, ie o cofiță sau şi o oală, 
cu apă n6 "mcepută şi făcend cruce cu mâna, prin 
apă aceasta și învârtind prin dânsa ne'ncetat cu o 

“Tămurică de alun (lat. Corylus Avellana L.) - sau 
de leuștean (Levisticum oflicinale, Koch) sau și 
cu una de boz (lat. Sambucus Ebulus. Î..) rostesce 

„de trei ori după olaltă versurile descântecului de 
faţă. Far” după ce în chipul acesta a deseântaţ : apa, 
cu-o parte dinti”'ânsa spală rana; o parte o dă celui 
mușcat s'0 heie, cară ceea ce mai române i-o toarnă 
înt”amendone urechile. 

Ce se atinge de apă, apoi aceasta o ie des- 
“cântătoarea totdeauna dint'un isvor “curat, nici 
odată din vre un părtu, şi-anume cu toarta cofei 
sau a oalei întoarsă indărăpt, şi atât când se duce 
la isvor, cât și atunci când se întoarce eu dânsa, 
Spre casă nu vorbesce cu nime nici un cuvent. 

Alte descântătoare, în loc de rămurica cea de 
alun, de leuștean sau de boz, întrebuinţează la des- | 
cântare earba, care cresce pintre garduri sau și de- 
aceea. care cresce pe hotari. Barba aceasta însă | 

„trebue să se culeagă cu mânia numai pintre gard 
și nici odată din grădina celui mușcat, ci dintr'o: 
grădină străină. 'Tot așa se culege și earba cea de 
pe hotară. 

15
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Dacă cel muşcat e om, i se spală numai rana 
şi i se dă din apa descântată de băut, ear” dacă e vită i 
se dă și carha, cu care a descântat, de mâneat. 

| Procedura aceasta, cu unele mici escepțiuni, e 
întrebuințată și de cătră deseântătoarele ce au dictat 
descântecele următoare. 

DTote. 
1), Poporul numesce atât fiarele cele selbatice, cât 

și amfibiile şi mai ales cele veninoase „di h ă ni i sing. 
„dihanie“ și „dihanec, Nu seiu acum dacă cu 
ventul „di h“ din descântecul de față are acela-și în- 
ţeles ca și cuvântul „dihanie“« sau poate că el va fi 
având altă însemnare. - 

IL. 

Idiţă, Idiţă,) 
Prinsă de peliţă, 
Peliţa de carne, 

Carnea de ciolane, 
Carnea și de os, 
Osu sănătos 

Dă veninu gios, 
Idiţa sau dihu 
Să-și beie veninu. 
Cine duce veste, 

Veste şi poveste 
Să beie veninu 

De-odată cu dihu!
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DTote. 

1), In unele variante ale acestui descântâe, în loe 
de „i diţăe se află „iudiţăa şi pitiţă“ Sub acest 
cuvent înțeleg descântitoarele pre o șe r poaică, car” 
sub dih pre un șerpe. Deci unele descântătoare, nesciind 
de cine e cel bolnav mușcat: de șerpe ori de şepoai că, 
întrebuințează în acela-și timp amendoue. descântecele, 
adică acesta pentru șerpoaică, ear cel precedent pen- 
tru șerpe, - 

III. 

l6deriţă!) pestriță 
_. Lăpită de peliţă, 

Peliţa de carne, > 
Carnea de os, 

Osu să remâe sănătos. 
Cine o adus vestea 

Să-i aducă povestea, 
Apa să-i beie 

Iederița să picie! 

Observaţiuni. 

Acest descantee e cules dela o homâncă din 
satul Părhăuţi și. comunicat “de elevul micu G. 
Gafencu. | 

2Tote. 

-) Sub cuvântul ji ederi ţi“ sențelege aice șer- 
pele sau șerpoaica, care a mușcat pre un om sau pre 
o vită. E însă toarte probabil ca „iede riţa“ sen- 
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semneze '0 specie unumită de șerpi, carii trăese mai 
mult prin iederă, lat. Hedera Helix [, 

“ E IV. 

Lișiţă!) pestriță 
Ție-se de peliţă, 

Peliţa de piele, 

Carnea de os 
Osu să remâe sănătos. 
“Cine o adus vestea - 
Să-i beie zama, 

„Şerpele- să crepe, 
N. să sendrepte ! 

Observaţiuni. 
Acest deseântee e din Siretiu, 

DTote. 
1) Sub cuvântul „lişiţă«. înţeleg Românii în genere 0 pasere, care de cătră ornitologiști se numesce | lat. Fulica atra L. E însă toarte probabil că se vor fi „chiemând cu numele acesta și o samă de șerpi de apă sau, de-uceia, carii petrec în apropierea apelor. Şi nici mar fi lucru de mirare, după ce Românii cred că toţi șerpii, fără abatere, sfint veninoși, prin urmare și cei 

de apă. - 

V. 

Pe-o stâncă mare «le peatră 
Șede-o fată drogolată.!)



De iucrat var ce lucrează ? 
“Face pită de cenușă 

Și cu lapte de eătu șă.2) 
Pita cine s'o mânânce ? 

Ja cel șerpe s% mânânee. 
Cum a mânca ă 
Cum a crepa, | 
Lui N. sănătatea i s*Pnturna, 
Dela mine deseinteeu 

Del Dumnedeu leucu ? 

Obpservaţiuni. 

Deseântecul acesta, cules dela o Româncă din 
satul Pătrăuți de lângă Suceava, mi l-a comunicat 
amicul mieu D-uul V. 'Parturean, preot. 

DTote. 

1) - Ce va fi însemnând cuvântul „deo golatăs 
până acuma nime n'a putut să-mi spue. _ 

-2) Sub cuventul „cătușăe înţeleg. Românii din 
Bucovina buciiţiea de lemn descrisă mai sus sub nota 
No. 15. al descântecului II. „de beșica ceu rea“ 
precum și-o plantă, care se mai numesce: altmintrelea 
și pcătușnicăs, lat. Nepeta Cataria-L, Aice cred că 
se face alusiune la plantă. “ - 

VI. 

Șerpe, șerpe 

„ Conoșerpe!
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Tu ai cătat 
De-ai mușcat 
Și-ai păzit 

De-ai otrăvit, 

Eu păzesc să te descânt 

Cu apă de prin isvoară 
Și cu earbă de pe hotară, 
Cu apa oiu descânta 
Și dintrânsa oiu. bea. 

Far tu, șerpe, îi crepa 

Că așa e voca mea! 

Observaţiuni. 
„Acest descantece l-am audit dela un Român din 

satul Putna, în-care se află şi mănăstirea Putna. 

  —— roi



De spăriet. 

I. 

So sinecat, 

So mânecat 

N. dela casa ei,. 

Dela masa ei, 

Grasă și frumoasă, 
Sprintină şi voioasă. 

Când o fost: - 

" La. mied de cale, 
De cărare, 

Inainte ieșitu-i-u, 
In cale opritu-o 

"Borza! înborzată, 
Borza înfocată, 

Borza uricioasă, _ 

Borza fioroasă, Na 
Borza seârindeaua) 

„Cu ochii sgâiți, 
Cu dinţii rinjiţi, 
Din gură molfăind, 

Din ochi elipind,
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Vacu3; să-i scurte 
Dilele să-i ciunte. 

- »Alelei Borzi”nborzată, 
Borzi întoeată, 

Borză uricioasă, 

- Borză fiorousă ! 

La N. nu te duce: 

"Vacu nu-i scurta, 

Bilele nu-i ciunta, - 

Ci. mi te grăbesce 
Și mi te pornesee 

La Marea cea mare, 

Că la Marea cea mare 

- Este-un pesce mare 

Aceluia vacu scurtă-i, 
Dilele ciuntă-i! - 
N. să remâe” curată, 

Lauminată, 

Ca maica ec-o dat?o, 

“Ca D-deu ce-o lăsato. 

Amin, amin! 

Ca soarelen sănin. 
Dela mine descântecu, 
Del Dumnedeu. leaeu. 

Observaţiuni. 

Descântecul acesta, cules dela o Româncă 
din satul Bilca, mi l-a trimis D-nul T. Bumbac, 
preot.
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„Dacă vre un prune sau și altul cine-va din te 
miri ce causă s'a spăriat și prin urmare, când 
doarme, treşare prin somn, începe a plânge ia 
striga, prin nemică nu se poate,. după credința des- 
cântătoarei, mai uşor. şi mai iute vindeca, ca prin 
descântecul acesta, care se descântă în trei dile 
de frupt câte de taci ori „pe (i și anume : demi-. 
neața, la amead și sara, și mai cu samă atunci. 
când cel 'spăriat doarme. 

Descântătoarea, înainte de ce începe a descânta, . 
face un şumulteţ de pândă; Apoi aprindând șu- 
multeţul acesta, învertindu-l ne'ncetat împrejurul 
celui spăriat și afumându-l cu densul, pronunță ver- 
surile de mai sus ale descântecului. 

„Dacă însă cel bolnav s'a spăriat de un om,: 
de-un câne sau de-o vită oare care, descântătoarea 
ie vro câţiva peri din capul, respective de pe 
trupul câlui ee 1- -a spăriat și descântându-l, îl afumă.: 

„cu perii aceștia. | | | 

In cas când nu se află mici o descântătoare 
prin apropiere şi prin urmare mare cine să-l des- 
cânte pe cel spăriat, atunci se dice că e de-ajuns 
și atâta,.dacă numai îl afumă cu peri din capul seu. 

sai de pe trupul celui ce l-a spăriat. Dar ca spă- 
riatul să se afine. cum se cade, -când încep perii
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a arde și el sepune de-asupra fumului, îndătinează 
a se învăli pe cap Gun lepedeu sau și cu altă pân- 
dătură. | | 

O variantă fragmentară a acestui descântec, 
culeasă dela o Româncă din Sân-Giorgiu în Tran- 
silvania, sună precum urmează: | 

Amin, amin, 

Cosma de amin. 
„Eu aș cânta 

Și 'descânta 

Ii N. de spăriat. 

Că N. so luat 
Pe cale, 

Pe cărare, | 

So tâlnit “un moșneag. 

In cale o antimpinat, | - 

In spate i so aruncat... 
leşi ccas cu ceasoae, 

Ieși duh eu duhoae, 

leşi duh necurat, 
Duh înpeliţat 

Cu capu- de drac, 

Cu mână de om mânat... 

Teși. din capu ei, 
Ieși din spatele ci 
Și din tot trupu ei! 

Că de nu-i ieși 
Și de nu te-i prăpădi,
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Eu am un căţel încățelat 
Cu. lanţ de fier legat, 
Cu lapte dulee adăpat 
Şi pe el de l-oiu slobodi 
Mii și fărină te-a face! , 

Procedura în timpul descântării cât și după 

descântare a acestui descantec e aceea-și, care se 
usitează și de cătră Româncele din Bucovina. 

Altă variantă a descântecului de mai sus, dic- 

tată de R. Ienachieviciu, sună astfeliu: 

So spăriet de noue spărieţi, 
So” dispăriet de noue spărieţi, 
S'o spăriet de opt spărieţi, 
So dispăriet de .opt spărieţi. 

Şi tot așa urmează până la doi. apoi continuă: 

So spăriet de-un spăriet, 

So dispăriet de-un spăriet, 
N. să sară, 

Să resară, 
Să remâe curat, 

Luminat 

Ca soarele 
În sănin, 

Amin! 

Sâ uu-i remâne rău 

Cât un fir de mac uscat 

In patru despicat . 
In vânt aruncat !
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„Drote. 
1) Sub „Borză“ senţelege aice o fiinţă mitolo- . 

gică daco-română, a_cărei pasiune e de-a spăria mai 
ales pre pruncii eci mici și a le causa prin aceasta nu 
numai boală, ci adeseori chiar și moarte. E o fiinţă,” 
dupii cum ne-o arată şi însu-și descântecul, nu- numai 
uricioasă, ci totodată și foarte rtutăcioasă. - 

Im legătură cu numele acestei fiinţe cred că stă 
și următoriul adj. carele, mai ales în unele părţi ale 
Bucovinei, este foarte respândit și anume: „borzi 

“tem. „bouarză“, Adj. acesta înscamnă: sborșit, resfirat, 
înfoiat şi se aplică mai cu sumă la gâscele, ale căror 
pene sânt crețe, sborșite, cur. nu stau întinse şi netede 
ca celelalte pene, ci înfoiate și resfirate în toate părțile. 

Tot în legătură cu numele acestei ființe cred că 
vor fi stând și numele a patru sate, a unui părtu “și a 
unei văi din Moldova, cari toate* se numese „Bor- 
zesci“ [Vedi: D. Frundescu: Dicţion. topogr, al Ro- 
mâniei, Bucuresci. 1552. p.. 55), | 

2) Seârîndeaua e un cuvânt, pe care nime 
nu mi l-a putut esplica, și care până acuma nu l-am. 
mai audit nici odată în viaţa mea. 

3) Mulţi Români din Bucovina die vac în loe 
de veac . - 

II. as 

Unde upuri, . 
Unde te puci 

Tu'Buză neagră) 
Poncagră - 

Cu ochii holdiţi, 
„Cu dinţii rinjiţi,



Cu păru pălăind, 
La soare sărind? 

„Că ev apue 
Și me due 

La N. să-l sparii, 

Să-l sgurii, 
Să-l sparii 
Prin somn 

“De domnu, 

Prin, ris, 

Prin plâns, 

Prin strigăt, 
Priu răcnet, 

Prin spaima cea mare, 

Prin groază șinfiorare ! 
„Lu Buză neagră, 

Poneagră ! i 
La N. nu te du, 
Ci tu mi te du 

In dealu Galileului, 

C'acolo te-așteaptă : 
„Ciute eu eiutoaie, 

Cerbi cu cerboaie 

La muls aplecate 

La coarne legiinate, 
Bine ospătate, 
"Acolo, să locuesei, 
Acolo să trăesei, - - 

__Acolo-i easa ta, 

- Acolo-i masa ta;
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Pe-acelea le sgarie, . 

Pe-ucelea 16 sparie, 

N. să remâe voias 

Şi sănătos, 

Curat 

Şi luminat 

Ca Maica sa 

Când l-o făcut 

În diua 

Când l-o născut. . 

Dela mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu. a 

Observaţiuni. 

Descânteeul acesta, ini l-a dictat Anisia Florea, 

descântâtoare din Ilișesei. | 

Descântătoarea descântă de trei ori pe qi: de- 

mineaţa, la amead și sara în trei ile de frupt, 

la spatele celui spăriat cu o rămurică de mătură, 

și după fie-care descântare suflă de trei ori în cruciş 

asupra bolnavului și. tot de-atâtea- ori stupesce jos. 

Eară după ce sfârșesce de deseântat, pune rămu- 

rica cea de mătură sub capul spăriatului, ca acesta 

să, doarmă peste noapte pe dânsa. Făcând aceasta, 

spune descântătoarea, că după trei dile cel spăriat 

se însănătoșează. nu tresare, nu plânge, nici nu 

strigă mai mult prin somn.
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_INote. 

1) „Buza“ din des cântecul acesta cred că e aceca-și 
fiinţă mitologică, are a 'provenit şin descântecul pre- 
cedent, cu acea deosebire numai că dese! întătoarea n'a 
ţinut bine în minte adevărata-i numire sau p?a pututo 

rosti cum se cade. E însă foarte probabil că „Borza“ 
ca o ființă foarte fioroasă și urită şi cu buzele negre 
să fie numită de cătră Români Și »B uză neag re, 
mui ales că Românii pe oamenii cei uriţi și buzaţi îi 
poreclese de regulă „Buzilă« 

III. ă 
So luat Bonza: negru!) 
Ponegru, , 
Cu picioare groase 
Folticousc) 

Cu mânuri groase. 
Folticoase, 

Cu ochii sgâiţi, 
„Cu dinţii rinjiţi, 

„Cu barba pânin genunchi, - 
Cu păru -pânăn pământ, 

Căutând, 

Cercând, 
Fagii surpând, 

Pietrile sfărmând, 
Grozăvii făcând. 

O gândit, ' 
O: socotit 

Că nime nu-l vede, ' — 

Nime nu-l aude.
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Da l-o vădut 
Și l-o audit 

Maica Domiului 

Din poarta ceriului. 
Şi ea cum l-o vădut, 
Cum l-o audit 

-Poale albe o'mtins 

Calea i-o cuprins 

Şi așa î-0 dis: 

„Unde apuci, 
Unde te duci 
Tu Bonză negru, 
Ponegru 

Cu picioare proase, 
Folticoase, 

Cu mânuri groase 

" Folticoase, 

Cu ochii sgâiţi, 
Cu: dinţii rinjiţi, 

Cu barba pânăn genunchi, 
„Cu păru pânin pământ, 

Căutând, 
Cercâud, 

Fagii surpând, 
Pietrile sfărmând, 

Grozăvii făcând ? 

— „Că eu apuc 

Şi mă due 
Pe N. să-l sar,) 

Să-l spar,t)
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“Spaimă mare si-i trag, 
În mari boale să-l bag! 

„Lu Bonză negru. 
Ponegru ! 
La N. nu te duce, 

Că la N. am fost eu ” 
Cu trei dile mai nainte, 
"Veacu i-am întins, 

Bilele i-am lungit, 
Vicaţa i-am dăruit... 

Da te dwn pădurea neagră, 

C'acolo-i o stâncă neagră, - 
Eur sub stâncă un voinic, 

Acela a sineca 

Și-a mâneca, 

Biciu de foc în mâză a lua, 

Munţii a elătina, | 
Văile a tulbura.:. . 

- Acolo sai, i 

Acolo spai. 
N. să remâe curat, 

Luminai E 

Ca Dumnegcu ce l-o dat. 
“Delu mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu ! 

Observaţiuni. | 

Descântătoarea, o Româncă din Sân-Giorgiu 
“în Transilvania, care mi-a dictat descântecul acesta, 

- 16,
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după ce a , sfârș it de descântat, suflă de trei ori în 

cruciș asupra celui spăriat și tot de-atâtea ori stu- 

pesce jos. Prin aceasta simplă procedură cugetă ea 

că cel spăriat în curând se însănătoșează. 

DTote. 
- Î) „Bonză. Această ființă e uceea-și, după pă- 

rerea mea, care a provenit ŞPn desefintecele precedente, 
“Merită a fi însemnat aice încă și „aceeă, că Românii 

din Bucovina numesc „boan ză“ și o specie de musce, 
cari mușcă vara foarte reu pe cai, și cari, când sboară, 
produce un resunet deosebit. Producerea _resunetului 
acestuia, îl esprimă prin verbul a bonzăi. Ear de la 
bonzăi cred că vine numirea Bonzariu și Bon- 
dariu, lat. Bombus terrestis. | 

__-2) Adj. ptolticos* sau „ftălticos, după, 
cum spun Românii din unele părţi ale Bucovinei, în- 
seamnă atâta cât: bolocănos, ciolănos, , Depro- 
porţionat, urît crescut. | 

3) „Să-l sari, adică ; să-l fac 'să sară prin somn. 
Fie-care prune spăriat se dice că atunci, când doarme, 
tresare și se aruncă prin somn. | 

4) „Spar, în loc de sparii dela a spărit, 
e o formă, care până acuma mam rai auto, 

1v. 
O venit omu mare: 

Dela pădurea mare, 

Om păros 
Și spărios, 

Cn mânele păroase 

Și cu picioarele păroase,
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Cu ochii înholbaţi, 
Cu dinţi mari colțaţi, 

Cu obrazu 'mare, 
Cu căutătura”nfiorătoare, 
Şi-o venit asupra noptii 
Când N. o fost supărat 
Bolnav și înfierbîntat, 
Şi-o venit prin nevoe 
Pe N. să-l înspăimânte,.. 

Bilele să-i scurte, 
Vieaţă să-i ciunte. 
Dar cu l-am îutrebat 
Şi i-am cuvântat: 
„Omule-aici ce-ai cătat? 
—- „la am venit și eu. 

La N. la omu micu 
Să-i string vinele, 
Să-i sug sângele, - 
Să-i scurtez qilele, _- 

Să-i mânâne inima, , 
Să-i scurtez viaţa : 
Prin spăimântare, 

Prin înfierbîntare, 

Prin supărare 
Şi prin boală mare, 

Prin nevoe 
Şi prin mânie, 
Să-l fac să bolească, 

Mult să nu trăească! 

16%
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„Omule uricics 

Și spărios ! 
Tu de nu me-i asculta, 

Pe N. de nu le-i lăsa 
-Şi de nu te-i depărta - 
Din sfiveu nasului 

Din, peliţa obrazului, 

Din toate mădulările 
Şi din toateneheieturile, 
Cu mătura te-ciu mătura, 

Cu grebla te-oiu grebla, 
Pe mare te-oiu arunca, 
Peste 99 de mări, 

Peste 99 de ţeri, - 

Să te duri să te topesei 
Și se mi te restopesei, 
Să remâi ca spuma pe mare 

Ca apa pe sare, - 
Ca roauu la soare, 
Ca un fir. de mac uscat 
In patru despicat. ... 
Du-te mijlocu mării 
Cacolo-i un cațel negru 
Aceluia să-i stringi vinele 
Să-i sugi sângele, 

Să-i scurtezi dilele, 
Să-i mânânei inima, 

Să-i scurtezi vieaţa, 

Să-l faci să bolească, 
A > 

Mult să nu trăeuscă,



— 945: — 

N. să remâe curat, 

Curat și luminat , 

Ca Dunwmedeu ce l-o dat. 

Delo. mine descântecu 

Dela Dumnedeu leacu ! 

Observeţiuni. 

Descântecul acesta, după cum mi-a spus d6s- 

cântătoarea, o țigancă născută în Transilvania, dar” 

venită, de mică în Bucovina și staționată, în Suceava, 

este bun de spaimă, de năcaz și când se ie omul 

mult pe gânduri şi nu poate dormi toată noaptea. 

Omul mare, păros şi spărios, despre: 

care vorhesce descântecul acesta, nu poate să fie 

altul, decât aceea-și ființă mitologică, adică: Borza, 

Buza și Bonza din descântecele precedente, pentru 

Că el are aceca-și făptură uricioasă Și aplicări rău- 

tăcioase. 

Mers?o N. pe cale, 
Pe cale, pe cenrare 

Şi-ontâlnit Spărietu!) 
Cu barba cât cotu, 

Cu limba ca știuca, 
"Cu dinţii ca grebla, 
Cu dinţii rînjiţi, 

Cu ochii boldiţi, D=
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Vent aducând, 
Earbă târând, 

“Tare răenind, 

Copii spăriind. | 
N. cum l-ontâlnit +: 

O stat canlenmit 
Și-o prins a striga 

Și-a so'ncovăia . 

Și-a se viiira 
Şi-a se căiru.2) 
Nime nu l-o vădut, 

Nime nu l-o audit - 

Numai Maica Precista , 

Ce poarta ceriului. sta. 
Și ea cum l-o vădut, 

Cum l-o audit 
La dânsu s?0 scoborit . 

Și din-gură i-o vorbit: 

„N. ce strigi, 

De ce plângi? 

Ce te'ncovăiezi, 

Ce te văerezi 

Ce te căirezi? 

— „Da eu cum p/oiu striga, 

Cum nu moiu încovăiu, 

Cum nu moiu văera 

Și cum nu 'nPoiu căira, 

Că montâlnit spărietu 

Cu barba ea cotu, 
ua limba ca ştiuea,
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Cu dinţii ca grebla, | 
Cu dinţii rînțiţi, 
Cu ochii boldiţi, 
Vânt aducând, * 

Earbă târând, 

“Tare răenind, 

„Copii spăriind! 
Maica Precista 

“Lui N. îi cuventa: 

i 

i 

„Așa nu striva, 

_Nu tencuvăia, 

Nu te vaera, 

Nu te căira, 
Că. cu oiu mâna 

Pe spărietu 

Cu barba ca cotu 

In Marea-neagtriă, 

Că?n Marea-neagră 
Este o mreană . 

Cu coada steam ă,) 

Acolo trăească, 
„Acolo răcniască, 
Acolo să sară 

Acolo să peară 

Ca spuma de mare. 
Ca 'roaua de soare. 
N. remâe curat 

Şi luminat | 

Ca argintu curat, 

Ca auru strecurat,
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Ca Maica ce i-o făcut... 

Descântecu dela mine 

Leacu del Dumnedeu! 

Observaţiuni. 

Descântăitoarea, o Româncă din satul Vicovul- 
de-sus, dela care am descântecul de faţă, ie o mă- 

tură părăsită şi dâud cu densa în cruciș asupra celui 
spăriat, pe când acesta doarme, rostesce cuvintele 
descântecului de trei ori după olaltă. - Descântecul 
se descântă mai. ales sara, după. ce a adormit cel 
spăriat. 

Note. 

1) „SI părietul“ cred că.e adevărata numire a 
fiinţei mitologice, care, după credinţa popor ului, sparie 
copiii. 

) Ciăira = căina, așa die mai adeseori Ro- 
mânii din Vicovul-de-sus. 

3) Ce va fi însemnând adj. „steam ă“ nu sein 
și nici descântătoarea ma sciut să mi-l esplice. Poate 
că va fi având însemnarea de „steean ă adică : cu 
coada în tormă de stea. 

.___ —-i- Di ———



Stîngerea cărbunilor. 

Eu sting pociturile 
Şi săgetăturile, 

Sting toate strigările 
“Ponte diocherile . 
Şi toate căsciirile, 

Toate mincicurile,) 
Toite habaticurile 2) 

"Sting toţi ochii cei rei 
Și gurile cele rele, 

Să maibă ochi a'nholba 
Și gură a striga 
Asupra mea. . 
Potolese, 

Osindese, 

Naibă grija mea 8)... 

Observaţiuni. 

Dacă un om sau o vită de odată se bolnă- 

vesce r5u, fără să se scie din ce pricină, atunci | 

crede poporul că omul .sau vita respectivă trebue 

să fie diochiată sau pocită de cine-va. Deci pentru.
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a vindeca pre cel bolnav cât mai de grabă, pentru 
a-l scăpa de o boală mai mare sau chiar și de 
moarte, Româncele îi sting cărbuni. 

Stingerea cărbunilor, fiind, după cre 
_dința poporului, vindecătoare ori şi de ce boală 
„grabnică, mai fie-care Româncă dela ţară o scie 

și se folosesce totdeauna. de densa când cere tre- 
huința. a 

Descântătoarea, care vre să stingă cărbuni, 
aduce mai ântâiu apă ne'ncepută dela vre un isvor 
sau fântâna sau și dela un riu apropiat. Apoi toarnă 
puțină dintr'insa întrun păhar, ie noue cărbuni 
aprinşi și-i aruncă pe rând în apa din păhar nu- 
mărându-i de-andăiătelea adică dela 9 până la 1 
și rostind în taină cuvintele de mai sus. 

Dacă omul sau vita bolnavă e diochiată sau 
pocită, toţi cărbunii aruncaţi în apa ne'ncepută s'a- 
șeadă sfâriind pe fundul păharului; ear” dacă omul 
sau vita bolnavă nu e diochiată sau pocită, atunci 
cărbunii stinşi plutesc pe de-i -asupra apei. 

După ce. descântătoarea a stins “cărbunii, dă 
să bea celui bolnav puţină apă descântată, îi spală 
cu densa templele şi ici-colea corpul, toarnă puțină 
“pe la țiţinele ușelor,- car” remășița cu cărbuni cu 
tot o aruncă pe strezina casei.



Astfeliu se sting cărbunii, după cum mi-au 

spus mai inulte Românce și'mdeosehi R. Ienachic- 

viciu, și după cum mi-a scris D-nul P. Prelipcean, 

care mi-a trimis şi cuvintele acestui descântec cules 

în. Horodnicul de jos. | | 

INTote. 

1) „Mineicuri“, Censemnează cuvântul acesta 
singur nusciu, căci până acuma nime nu mi l-a putut 
esplica, E 

2) „Habaticuri“ însemnează : mărunţuşuri. 

3) Dacă omul pocit sau diochiat își stinge singur 
cărbuni, face toate cum au arătat mui sus, pronunţând 
totodată şi cuvintele. descântecului după cum s'au scris. 
Ea dacă descântă, vre « descântătoare pentru densul, 
atunci aceasta schimbă versurile din urmă şi le ros- 
tesce ușa: 

Să w'aibă ochi wnholba 

Si gură a striga 
Asupra lui N 

Potolesc, 

Ozindesc, Pa - 

Să naibă grija lui! .



De studeniţă. 

" „Pasere cudalbă 
Pe sub ceriu 'sbura 

Pui-și văera, 

Că nau ce mâneca, 

„Pasere cudalbă ! 

Nu te văeru, | 
Sub ceriu nu sbura, 

Că grânele-s!) verdi... 
„Da ie tu mătreaţă 
De pe peliniţăi 

ȘI mergi la Gheorghiţă 

îi Şi-i întră?n guriţă 
Şi de studeniţăi) 

Dinţii lui seobesce. 

Și. mi-i curăţesee, 
Puii ţi-i hrănesce 

Și mi-i mulcomesee, . 7 

- Dela mine descântecu, - 

Del D-qeu leacu ! 

Observaţiuni. 
” Acest deseântec, cules din satul Bilca, mi l-a 

comunicat D-nul T. Bumbac, preot.
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aTote. 
1) Cuvântul „grâne“ pl. dela grâu, în loc de 

grâie, e usitat, după cum mi sa spus, în „unele sate 
din ţinutul Rădăuţilor. | 

2) Peleniţa din descântecul acesta e un feliu 
de plantă, cure eresce pe ape. 

5) Studeniţă.e un feliu de boală de gingine. 
Cel ce are această boală îi putredese ginginele și dinţii 
îi pică. Studeniţă se numesce în Bucovina şi o 
plantă cu care se vindecă boala ce-i poartă numele, 

DO



De vătămătură.: 

Vătămătură!) vătămată?) 
Vătămătură mă rinată,) 
Nu ncehezu ea caii, 

Nu rage ca buhaii, 
Nu te sgârci ca aricii, 

Nu te sbate ca ehitie ii) 

Nu piseui ca puii, 
Nu te mălui ca malu, 
Nu temvălui ca valu, 

Da te prinde de buric 

Ca trosceotu de pământ, 

Ca răchita dintro vară, 
De N. să nu gândesci, 

Să te duci, să te prăpădesci 
In pădurea cea useată, 
In apa cea tulburată. 
N. să remâc curată, 

Curată și luminată, 

Cum e dela Dumnedeu lăsată. 
Ca, argintu cel curat,. 
Ca auru strecurat. 
Dela mine descântecu, 

Dela Dumnedeu leacu!
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n Observaţiuni.: 

M. Molociu, descântătoare din Calafindesti, 

care mi-a dictat deseântecul acesta, vindică .vătă- 

niătura, în următoriul mod: Se duce la o fontână 

Și aduce apă nencepută. 'Toarnă apa adusă într'o 

oală, în care se află și o câtime anumită de los- 
nicioară, lat. Solanum Duleamara L. şi-o pune 

apoi la foc ca să fearhă înădușit. După ce fierbe 

bine scurge zama. într*o strachină sau întrun păhar 

și pune într'ânsa, o leacă de miere curată. Ie apoi 

un cuțit și dând cu densul de trei ori în cruciș 

prin zama din strachină rostesce cuvintele de mai 

sus. Far după ce într'acest mod descântă zama o 

dă celui bolnav de vătămătură ca s'o beie. 

Unele descântătoare însă vindecă pre cei bol- 

navi de vătămătură prin aceea că, luând unsoare 

sau untură și frecându-i cu densa la buric, rostesc 

cuvintele de mai sus. 

2Note. | - 

1) Sub cuvântul „vătămă tură“ înţeleg Ro- 
mânii din Bucovina mai multe boale lămntrice, însă 
mai cu sumă cele de stomach. 

2) Verbul a vătăma are la Românii din Bu- 
covinu trei înțelesuri și anume: a) a atăca pre cine-va 
cu cuvântul, 3) a răni sau a stilcă pre cine-va și c) : 
căpăta o boală” Iuntrică. Acela-şi înţeles. îl are și adj, 
„vătămat& ,
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5) Mărinată = tare înfocată, tare amărită, 
prin măraz reu (sânge reu) făcută, Espl. descântii- 
toarei. A se mărina suua se mărini însemnează 
și a se bolnavi de stomach, mai ales aceia carii lu- 
crează în diua de Marina, 17 Iuliu. 

4) Sab cuventul ehitie pl: chitici sau pitic 
pl. pitici, dem. chiticaș pl. chiticași sau piticaș 
pl. piticași, senţelege aice o specie de pesci micuţi. 
Pe lângă dicala „se sbate ca chiticut, care însem- 
nează a nu ave stare și alinare, mai esistă încă și (i- 
cala : „a tăcă ca chiticu“ adică a nu vorbi nemică, . 

II EI 1



 



Descântece 
aăuanate de George Săulescu. 

Raport presentat „Academiei române“ din Bucuresei În sesiunea 
generală din an. 1883 și publicat în analele acesteia seria IL. tom. VII. 

secţia II, Bucuresci 1883: 

Domnilor Colegi! 

Manuscriptele, rămase de la George Săulescu 
pre cari ați binevoit a mi le încredința în sesiunea, 
generală din anul trecut spre cercetare şi rapor- 
tare de merită a fi publicate ori nu, conţin șese des- - 
cântece, doue vrăji, patru farmece, un fragment 
dinti”o carte poporană și: descrierea a doue datine . 
și anume: Calianul și Păpăluga, apoi vr'o 

| câte-va poesii proprii, dintre cari una în limba gre- 
cească, i'm urmă patru maculare de epistole, 

Pe lângă multe alte compusaţiuni literare proprii, 
G. Săulescu, după cum arată mauuseriptele din ces- 

- țiune, s'a ocupat şi eu adunarea literaturei noastre 
poporane care, pe timpul stu, era mai cu totul ne- 
cunoscută sau mai bine dicând nebăgată în samă. 
Ba el, după cum ne spiune şi singur înti'o epistolă 

- 17 

Pa
i



— 260 — 

din 18 Aprilie 1862 adresată mult regresatului 

profesor Aron Pumnul,- a şi publicat vr'6 câte-va 

colinde în „Foaia pentru minte, 'inimă și 

literatură“ din anul 1847 și 1848. . 

Dintre toate. manuseriptele, ce mi s'au încre- 

dințat, cele mai înteresante pentru noi ar fi fără 
îndoială acelea, cari conţin descântecele, vrăjile și 

farmecele, pentru că acest gen de poesie poporană, 

precum prea bine vă este cunoscut, nemfăţişează 

pe de-o parte o mulţime” de cuvinte adevărate ro- 

mânesci și numiri de ființe mitologice, cari în vorba 

de toate dilele numai rare-ori se mai pot auţi, “cară 

pe de altă parte ne descrie cu cele mai vii .colori 

„o mulţime de datine și credințe, cari s'au păstrat 

în sinul poporului nostru din cele mai depărtate 

"timpuri. 

-Cu durere însă trebue să spun că colecțiunea 

lui G. Săulescu, voind a 0 publica astfeliu, după 

cum” ne-a -lăsaţ'o el, nu numai că nu mi-ar aduce 

mici un folos, ci eu în multe privințe ni-ar fi numai 
spre daună. | 

G. Săulescu se vede că a fost unul dintre 

bărbaţii aceia, carii aveau o deosebită antipatie, ba 

am putea dice că chiar o ură nempăcată contr 

tuturor cuvintelor de origine străină,
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Drept uceea, datina lui era de-a delătura. toate 

cuvintele, cari i se păreau lui că sânt străine, din 

limba noastră şi a le înlocui cu altele parte latine. 

şi italiene, parte eline, și parte fabricate de dânsul. 

Acest zel La dus pre deusul în urmă așa de- 

parțe, că a început a delătura cuvintele, ce i se 

păreau că sânt străine, până chiar și din literatura 

poporană adunată de dânsul și a le în locui cu 

altele. , | 

Ba! ce este încă şi mai mult, el nu se mul- 

țămia numai cu atâta, ci, după ce întroducea ast- 

feliu de cuvinte, se apucă apoi de-a le deduce și 

originea și a le face comentare, ca şi când acelea 

Sar fi aflat vre-odată în sinul poporului, eară 

acuma au început a se da uitării sau ar fi dis- 

părut în timpul din urmă cu totul. 

De-aice vine apoi, că mai nici un singur des- 

cântec cules de dânsul nu ni l-a lăsat astfeliu, pre- 

cum l-a audit din gura celui cei l-a dictat, ci pre 

cele mai multe dintre dânsele aşa .de tare le-a 

schimosit și împestrițat cu cuvinţe latine şi eline, 

în cât că numai de- abia se mai pot cunoasce că 

sânt poporane. 

“Tot de aici vine apoi că doue dintre cele “mai. 
frumoase farmice din colecțiunea sa nu se pot. cu-
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noasce acuma mai de feliu: fostau ele când-ra, po- 
porane sau sânt compuse de dânsul după vre un 

atare esemplar poporan? - 

| Și cum că G. Săulescu întru adevăr a falsi- 

ficat poesiile poporane adunate de dânsul, îndrep- 

tându-le unora versurile, altora adăosându-le câte 

cc-va de la sine, cară'la toate, fără abatere, înlo- 

- cuind cuvintele de -origine străină cu altele de ori- 

gine latină sau elină, ni-o spune și singur în în- 

troducerea unui farmec de dragoste, pre care la 

botedat „(lescântec de filtre“, dicând între 

altele şi acestea: | 

„Ideile și parte din frase şi cuvinte sânt con-: 

servate așa precum mi s'au spus. Rapsodia lor și 

stilul le-am redigeat eu, neeșind însă din arehaismul 

poesiei sale (99), ci din ură în gură mutilate a- 
junse a se întuneca ideea și cuvântul, ca scriptura 

sau efigia unei nomisme rugenite.* 

“Dacă G. Săulescu ni-ar îi lăsat descântecele şi 

toate celelalte poesii culese de dânsul astfeliu, după 

cum le-a audit din gura poporului, și sar fi mul- 

țămit cu esplicarea și deducerea originei numai a 

acelor cuvinte și numiri de fiinţe mitologice, cari 

- întru adevăr au esistat când-va și mai există, încă 

și astă-(i pe alocurea în gura poporului, atunci
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ni-ar fi făcut un serviţ foarte mare, . pentru care 

tot românul adevărat și iubitoriu de literatura po- 

porană i-ar fi fost . foarte mulțămitoriu. Aşa însă, 

folosul ce-l putem trage din colecţiunea sa, e cu 

mult mai mie și neînsemnat, de cum sar fi putut 

aștepta de la un bărbat ca dânsul. 

Cu toate acestea însă, afară de cele doue far- 

mice amintite mai sus, dintre cari cel dintâiu numit; 

de dânsul „descântec de filtre (dragoste), 

eară al doilea „descântec de desfăcut, pre- 

cum și un „descântec de ghindure (gâlei)“, 

cari sânt foarte schimosite, în cât nu se mai poate 

destinee cu deplină: siguritate ceea ce a fost apo- 

porului din ceea ceea lui Săulescu, mi-a succes a 

le reda, celorlalte stilul și forma, lor primitivă. 

Și poate că nici. acestora nu mi-ar fi succes. 

a le reda stilul și forma primitivă, dacă unele 

“dintre dânsele nu s'ar fi păstrat în originalul pe. 
“care au fost din capul locului scrise, șterse și co- 

„ese în urmă numai pe de-asupra și pe laturi, cară 

altele dacă nu s'ar fi păstrat în câte doue esem- 

plare: unul original, eară altul cores și esplicat. 

Voiu deci dară să vă înfățișez aici pre acelea 

descântece, vrăji și farmice, cari mi s'au părut că 

sint „mai înteresanțe şi cari în forma ce le-am re-
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dat'o, adică în forma lor primitivă, cred că: ne vor 
fi de oare-și care folos la studierea datinelor şi 
credințelor, misteriilor și a medicinei poporane To-: 

mâne, precum și la compunerea mitologiei noastre, 

de oarcce în densele figurează mai multe ființe mi- 

tologice, cari provin și în descântecele, vrăjile și | 

favmicele din Muntenia, Bucovina, Transilvania. şi 

Banat, cari Sau adunat și publicat în timpul 

din urmă, 

„Cred tot o-dată a nu greşi, dacă după fie-care 
descântec sau farmec, ce-l voiu reproduce, voiu în- - 

şira “și toate acele. cuvinte, cari s'au întrodus de 

cătră Săulescu în teestul original în locul celor po- 

porane, sau le-a adaos de la sine, ca ori şi cine 

“să-și poată face dințr'aceasta, o idee, măcar cât de 

mică, până unde poate să ajungă un purist prea 

“mare și ce feliu .de folos poate el să aducă na- 

_țiunei sale prin asemenea lucrări. 

“Să începem așa dară mai întâiu cu descânte- 

cele, cari ocupă locul prim în colectiunea lui G&. 

Săulescu şi mai ales că numai despre acestea am 

Și fost provocat ca să vă răportez. 

I. 

„Cel mai interesant descânter din colecţiunea 

lui G. Săuleseu şi: tot o-dată şi cel mai de.mare
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preţ pentru studierea datinelor și a credințelor și 

în deosebi a mitologiei noaștre, este fără îndoială 

„descântecul de Dânsele:. 

Mai năinte însă de-a reproduce acest descântee 

voiu să vă vorbesc puțin despre cuvintele „Deu- 

sele“ și „Ele. | 

Sub cuvintele „Dânsele: sau „Ele “înțeleg 

Românii din Bucovina. şi Moldova un feliu de reu-. 

matism, pre care îl capătă, după credința lor, nu- 

mai atunci, câud calcă în urma unor (ine foarte 

rele, ce le numesc ei cu un cuvânt impropriu „blet:, 

sau când le vatimă cu ceva pre acestea. CO 

„Ce se atinse de numirea „lei, ce se dă 

acestor fiinţe mitologice, nu trebue să luăm astfeliu, 

ca și când inele respective ar fi purtat; această 

numire din cele mai depărtate timpuri, și prin ur- 

mare unu trebue să-i căutăm originea nici la Ro- 

mani, 'niei la Elini, nici la vre unul dintre popou-. 

vele cu.câte au venit Românii în atingere de la 
colonisarea lor în :Dacia în coace, ci numai în 

limba noastră. 

Curentul „le, cu care astă-(i. se numesce 

o specie de dine rtutăcioase, nu e, după părerea 

mea, nici mai mult nici mai puţin de cât pronu- 

mele personal femeese de-a treia persoană plurală.
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Eată acum şi argumentul meu în privinţa aceasta: 

Cei mai mulţi Români din Bucovina, Transil- 

vania şi Ungaria, după cât am „putut până acuma 

să mă încredințez prin propria mea. esperiință, când 

vine vorba. despre spiritul cel necurat, adică despre, 

diavolul sau dracul, nici când nu vor să-i 

rostească numele cel adevărat, ci tot-V'auna îl nu- 

mese prin circumseriere, prin cuvinte ca: mititel, 

necurat, cornorat, cel cu fesul ro, cel cu codiță, 

ucidă-l pietrele, ucidă-l toaca, Vasilică, Nistor ete. 

ete., și mai ales prin pronumele personal „Eli — 

„Cine ţi-a făento aceasta — „ELI — „Care 

„EI — Cel mititel sau cel cornoratt: — augim 

nu 0 dată pre Românii noștri vorbind. Ori când 

va îi vorba de vre un spirit necunoscut și se va 

aminti pronumele „El, atunci să se seie că acel 

„El nu e altul, fără numai diavolul. Eară 

dacă unul sau altul îi rostesee numele cel adevărat, 

atunci, nemijlocit după ce i l-a 'rostit, adaoge fra- 

sele: „eruce de aurin casă“, sau „nu se po- 

menească pe aici“, sau „mâe acolo unde 

a inserat“, credând că, cum nu va rosti frasele 

acestea, cel necurat în scurt după aceea va veni 

la. densul şi-l. va tortura, îi ve cășuna diferite ne- 

plăceri și daune, mai pe scut că atunci nu va fi 

nici decum bine cu densul.



Deci dacă Românii îndătinează a numi pre: 
diavolul mai tot-V'auna cu alte cuvinte şi mai ales 

cu. pronumele personal „El, și numai rare-ori cu 

numele lui cel adevărat, nu trebue nici decum să 

ne mirăm, dacă tot cu acest pronume numese ei și 

pre inele din cesțiune, cari după credința lor, 

sunt cu mult mai vele de cât însuși dracul, și prin. 

„urmare se înfiorează când numai aud vorbindu-se 

despre densele, de cum să le mai rostească, încă 

şi numele. 

Tot de această părere se vede că u fost ȘI 

Săulescu. Eacă ce ne spune el în privința aceasta: 

„Dânsele şi Elele, Rosaliile, cu pro- 

numele acesta se înţeleg trei dine Eumenide sau 

Furii, cari încunjură lumea prin aer şi pre cine îl 

întâlnesc îl torturează şi-l stropşese. — Lie numesc 

cu pronume, nu cu numele lor generic. — Cei vechi 

aveau superstiție-a nu rosti numele demonilor, că 

atuncea li se înfățişază îndată și-i torturează.“ 

Numirele cele adevărate ale dinelor, cari în 

presinte se” numese: de cătră Români cu pronumele * 

„personal „Ele, și din a căror causă mulți capătă, 

după credința lor, boala numită le Densele“ 

sau: „le Ele, ni le arată întrun mod foarte res- 

vedit descântecul despre care ni-i vorba. |
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Numirile acelea sint Savatina, Mărgă- 
lina, aceasta numindu-se în descântec și M axda- 
lena, și în urmă Rujalina." 

Fată acuma si descântecul respectiv ast-feliu, 
după cum l-am putut descifra din mamuseriptele 
rămase de la Săulescu! 

„Marţi la mânec 
In șinee 

„Mam” pornit 
Pe cale 5 

— Pe cărure 

- Grasă 
Şi frumoasă 
Când la jumătate de cale, 
De cărare 

Eată că nau întâlnit: 
Savatina, 
Mărgălina | 

“Şi cu ele Rujalina 
Gătiţele 

*N prouorele 

Cu betiţe puchiţele 

Cu șistori roși cinsăţele 
Mergând iute ca gândul, 
Ture ca vântul, 

Neatingend pământul, 

% sa se vadă despre numirele acestor fiinţe mitologice şi „de 
însemnătatea botanicei românescit de Simeon Man- 
giuca, publ. în „Familia“ an, X. Buda-Pesta, 1874, p. 572.
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Lu mărul tutos, 

La măr rămuroa, . 

Să facă joc frumos. 

Atunei pe Florica 

Pe cale au întâlnit, 

La ea au răenit, 

Păârwn cap i l-a?nodat, 

Crierii i-au turburat 
De gură o au muţit, 

De urechi o asuredit, 

De mâni o au mocit 

În băteală melițat?o, 

Peste gard: aruneat?o, 
Nici de-o treabă au lăsat'o. 

Florica sa sculat | 

Șin dureri o strigat 

Cu bociu mare pân/la ceriu, 
„Cu laerimi pânăn pământ, 
Olicăindu-se | A 

Și văetându-se. 

Nime din lumea aceasta pe dânsa wa audit, 

Nime dintre oameni durerile sale n'a simţit, 
Numai Maica Domnului 

Din poarta ceriului 

'Fipetul și plânsetul ei audit-a 
:Pe scară de aur scoboritu-sa 
Și din gură întrebatu-o-a : . 

„Florică ! ce olicăezi, 

Pentru ce te văerezi ? 

-— „Cum unu nvoiu olicăi,
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Cum nu mă voiu văică), 
Că eu Marţi dimineaţă 

Singurică nam pornit 
Pe cale 
Pe cărare, 
Graosă 

Și frumoasă. 
Când la jumătate de. cale 

"Şi cărare 

ă ată că mau întâlnit 

Savatina, 
Mărgălina 
Și cu ele Rujalina 
Gătiţele 
N prouorele, 
Cu betiţe puchiţele 
Cu şistori roși cinseţele 
Mergând iute ca gândul, . 
Tare ca vântul, 
Ne-atingend pământul, 
La mărul tufos, 

La măr rămuros . 
Să facă joc frumos. 
Şi cum nau întâlnit 

La mine au răenit, 
Părul. în cap mi l-au ?nodat, 
Crierii mi-au tulburat 
De gură nau muţit, 
De' urechi nau asurdit, 
De mâni mau mocit,



În bătealii melițatu-nVan 

Peste gard aruncatu-nau, 

Nici de-o treabă lăsatu-nVau. 
„Florică, taci, nu tenspăimenta, 

Nici în samă nu băga, 

Că eu pe densele bine le-oiu întreba: 
Voi Savatină, 

Magdalină, 
Rujalină ! 
În diua de astă-qi pe unde ați âmblat, 
Şin urgia voastră pe cine aţi stricat? 
— „Ce s să âmblăm, * 
Ce să stricăm ? 
Marţi de dimineață, doamnă, ne-am se ulat 
Șin calea noastră răpede am plecat 
Gătiţele 
N prouorele 

Cu betiţe puchiţele 

Cu şistori roși cinseţele, 
Mergând iute ca gândul, 
Tare ca ventul, 

Ne-atingend pământul, 
“La mărul tufos, 

Măr rămuros, 

Să facem joc frumos. 
Atunci pe Florica 
Pe cale am întâlnit 

La densa am răcnit 

Părul în cap i-am înodat, 

Crierii i-am tulburat,
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De gură o am amuţit, 
De urechi o am asurdit . 
De mâni o am mocit 
În băteală am meliţat”o, 

Peste gard am aruncat”o 

Niei de-o treabă am lăsato. 
— „Voi Savatină,. 

Magdalină, 
Rujalină ! | | 
În Qiua de astă-i la Florica vă duceţi 

Din cap păru-i desnodaţi | 
Crierii să-i alinaţi, 

Gura să i-o desmuţiţi, 
Audu-i desasurdiţi, 
Mâni, pieioare-i desmociţi, 
Mădulările-i desmelitaţi 

Și întreagă so lăsaţi. 
Că voi în diua de astă-di 

La ex de nu vă duceţi 

De cu qi pe ceru de ceea 
Pre voi cu voiu lega 
Întrun fedeleş de apă 

Câte trele voiu funda, 
În munţii Garalivului de-aici voit arunca 
Cu omăt v'oiu omăta, 
Cu ploile vă voin ploua, 
Nici de-o treabă woiu lăsa! 
— „Doamnă -Maicii precurată ! 

De cu qi pe ceea de ceea te rugăm nu ne lega, 
Intwun fedeleș de apă te rugăm nu nenfunda,
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În munţii Garalivului pe noi nu ne arunca, 
Cu omăt nu ne omăta 
Cu ploile nu ne ploua, | 

Nici de-n treabă nu ne lăsa, --- „. 

„Că: noi în diua de astă-di 
La Florica ne vom duce 
Părul i l-om desnoda 

Crierii i-om alina, | 
“De gură om desmuţi-o, 

De urechi om desasurdi-o, 
De mâni om desmoci-e, 

Mădulările i-om. desmelița 

De treabă o vom lăsa li — 

Aice se sfârșesce descântecul „de Dânselet, 

Și descântătoarea, după ce a sfârşit de rostit 

versurile descântecului acestuia, unge pre cel bolnav . 

„de Dânsele“ cu untură, după cum arată urmă- 

toarele patru versuri cu cari se încheie descântecul 

și cari se pot de departe cunoasce „că, nu sânt po- 

porane, ci fabricate de Săulescu, și anume: 

cel bolnav „de Dânsele“, nu ne spune. 

Nemed în iasta untură, 
Noi Floricăi îi vom pune, 

Și cu densă cum s'a unge 
-or trece ale ci odune. 

N 

Însă de ce e untura, aceea, cu care se unge 

18
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Şi acuma, să trecem la, cuvintele introduse de 
„Săulescu în acest deseântec. 

Cuvintele introduse de donsul în tecstul acestui 
descântec și pre cari eu le-am înlocuit earăși cu 
cele originale” și adevărat Doporane; sânt urmă- 
toarele: - | 

Pormos, în l6c de frumoasă. | 
_Rosalină, în loc de Rujalină, după cum se 

află numirea aceaşta la Românii din Banat și după 
cum cred ca se va fi aflând și'n gura poporului TO- 
mân din Moldova. 

Cest, în loe de cingătoare, șistoare, brâu 
sau brâneţ. În privinţa cuventului acestuia Siu- 
lescu ne spune într'o notă că „întrebând pre des- 
cântătoare ce ar însemna cestele? aceasta ar fi 
răspuns că „cingători“. Dice apoi mai departe 
tot în aceea notă, că sistoarea sau cistoarea se 
derivă de la zzszs, acu pictus, -cestus cingulum ille 
cebrosum. Cestoare sau brâu pict, seris, centât cu 
acul. Așa, era cingătoarea Vinerei cusută de Gratii, 
cu care cingendu-se întrunia cătră sine filtrele și 
grațiile. Așa dară brâul sau colanul sacru. sau ver- 
gural se numia cest-cestoare, sistoare, de unde 
poate șiștoure = cestoare. 

Nutilă, în loc de „nici de-o treabă.
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*Ploger, adaos de la sine după cuvintele ținet 
Şi plinset şi dedus apoi în notă de la gheye 
ardintele,- flăcărântele, „prin tare se înțelege riul 
infernului. 

sz Civ =: 
sw 

Matrea: Domnului și matră ve rg&ură, în 
loc de Maica Domnului, sub care numire din urmă 

“provine în toate descântecele;“ și farmecele publicate 
până acuma, și nici odată sub numirea de matră , 
vergură, 

Morbăm, de la a morba,. în'106 de stricăm. 
Sau Dolnăvim. E drept, că în unele părți ale Bu- 
covinei ecsistă adj. moarbăd în gura poporului 

„cu înțelesul de bolnav, dar” morb Și a morba nu 
le-am audit pâna, acum nici o- “dată, prin urmare nu 
cred să fie poporane. 

Blemaţi în versul „ȘI în i culca noastră re- 
pede am blemati, în loc de am plecat, am purces, 
ne-am dus. Verbul acesta, după cât seiu eu, se 
aude numai la Românii din Transilvania, Și Ungaria, 
Și după cât îmi pot aduce aminte numai sub forma 
„blem' = vină. În Bucovina nu: “l-am audit nici 
0-dată, prin urmare cred că, nici în Moldova, de 
care sa ţinut Bucovina; nu va fi esistaţ când-va, 

| Părăţele, în loc de gătițele, sătite, “împo- 
dobite. - 

18*
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Subit în loc de „ântr'un buc, înta”o clipeală, 
cât ai clipi din ochi, cât ai scăpăra din amnar, cât 

ai bate în pălmi, într'un moment .. . . subit se 

vă duceți la Florica. . . . 

Te precăn, în loc de „te rus im, „te poftim. 

Utile, în loc de „de treabă“, sănătoasă. 

Odune, adaos de la sine și esplicat apoi într'o 

"notă prin cuvintele „sub odune se înțelege du- 

reri, de la, 234 ca şi indun de la îi — înduo'“. 

Acestea sânt cuvintele introduse de Săulescu 

în descânteeul. citat. 

II. | 

„> Aldoilea deseântee din colecţiunea lui Săulescu 

e cel de „diochiu“. 

Faţă-l cum sună și acela: o 

„ Pasere albă 

“Cu dalbă 
Pe peatră a sărit, 
Peatra sa clintit - , 

Şi s'a resturnat, - 

În patru a crepat. . . 

Fugi deochiu 
Dintre ochi ; 
“Că eu te-oiu sufla _ 

Și tu. vei crăpa.
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De-i fi.de la bărbat, 

Fie blăstămat, 

De va fi pe jos 
Stea neputincios, 

De va fi călare 
Calul i-ar crepare! 
Yugi deochi 

Dintre ochi, . 
Că cu te-oiu sufla 
Și tu vei crepa. 

„De-i fi de la femei 
Cu ochii mirei, 

Crepe-le ţiţele. 

Cură-le laptele. - 
Fugi deochi 
Dintre ochi, 

Că cu te-oiu sufla 
Si tu vei crepu. | 

De-i fi dela fete | ” 
Pice a lor plete, di 

: Treaci-le jâneaţă 
Vie-le bătrâneaţa. 
Fugi deochi 

> Dintre ochi, 
Că eu te-oiu sufla 
Și tu vei crăpa! 

„În descântecul acesta, se află numai un singur 
„cuvânt întrodus. Acela e „mamele“ în loc de 
„ţiţei.
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„AL treilea, descântec e cel de „bube dulci“, 

care sună în următorul mod: 

Făcuta N. cutarele 
Masă mare 

Preste mare 

De-a trecut hotarele. 
Acolo el a chicimat, 

A ehiemat de-au ospătat 

Bubele 

Cu udmele, 

Cu pușchele, 

Cu scurtele, 
Spaibele 

Bolfele, ai 

Gâlcele, - 
Plăgile, 

Cu ulcioare 
Și buboaie. 

„Dar pe bubele dulci 
Ce-s a Saneei țiţe 

Nau chiemat, 

Deci s'au: îmflat, 
De mânie au crepat, 

Rădăcina le-a sceat, 

Cucuiul li su uscat, 

În trestie le-am băgat,
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"Cu sugel le-am întundat, 

În mare le-am aruncat. 

N. de ele a scăpat 
Trupul i-a rămas curat, 

Cuvintele întroduse în acest descântec sânt: 
_- Invitat; în loc de chiemat, poftit, în versul 
„onvitat de-o ospătat“. 

Baihe, în loc de bolfe, sau seaibe și com- 
parate apoi cu volva-vulva-boltă-bholvă, 
val a-ehiudură-gâlea. 

- Sgâncile, adaos de Ja sine. şi comparat, apoi 
cu curentul lat. cancer, 

Ma, în loc de dară. 

Ubere, în loc de ţiţe, în versurile : 

Ma pre dulee bubele 

Ci-s a Sancei ugere : 

Eară despre Saucă = Saci dice că se 
o videmonie, un spirit immund mai vâr- 
tos vătămător pruncilor“, adică tocmai după 
cum cred și Românii din Bucovina despre acest 
spirit răutăcios, cu acea deosebire numai că în Bu- 

covina, după cât sciu eu până acuma, se numesce 

numai „Samcăt cu m şi nu ,Sancăt cun. 
Calam, de la lat. calamus = trestie şi poi 

în lo6 de apoi, în versul: „in calam poi le-
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am băgat“, în loc de „în trestie apoi le-. 
„am băgat. 

Corp, în loc de trup. 
LS 

IV. | 

Al patrulea descantee e cel „de. ceas rău“, 
numit de Săulescu „descântec de mare- ori 
Sau oră-marăe, 

Acela sună precum urmează : 

Doamnă maica ceriului ! 
Cum se potolesce vântul 
Cu păinântul, 

Așa potolesce 
Ceas rău cu lipitură 
Și cu întelnitură 

De la trupul lui George, 
Ochiul ce dioachie 
La el să nu cate, 

Că George a. purces! 
Pe cale 

"Pe cărare 

Gras și frumos 

Rumân și voios, - 
Și când a fost 
La mied de cale 

„De cărare 
I/au întălnit cele noaue fete 
Cu a lor lăduţen spete
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Şin pământ tra ntitu-P'au 
Sângele sorbitu-i-au, 
Faţa îngălbinitu-i-an, 

„Mintea lui smintitu-i-au. 

Voi noue fete 
Lșiţi din maţe 
Din ficaţe (?) 

Din crierii capului 
Din spârcul nasului, 
Din faţa obrazului, 

Din meleiul (?) ochilor, 
Din audul urechilor 
Din rădicarea mânelor 
"Din âmblarea picioarelor. 
O! voi nouă fete! 
Duceţi-vă la fata_eruiului, 

Că acolo vă așteaptă 
“Cu făclii de cear aprinsă 

Cu mese întinse. | 
Duceţi-vă, că Maica Domnului 
Acolo vă îndreaptă. 
Ea faptul vostru rămâe 
Cât un fir de mac 
În none despicat | 

“În Marea-neagră aruncat 

Să fie lui George de leac, 
Că George e botedat, 
Încreștinat | 

Șia sama lui Dumnedeu dat;: 
Voi să "vă duceţi la jidance
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Că acestea nici îs botedute, 

Niei înereștinate, 
Nici în sama lui Dumnedeu date! 

Cuvântul „ceas“, care provine în descânteeul 
“acesta, e de origine slavon. Aceasta o scie ori și 
cine. Deci ce face Săulescu ? Ne plăcându-i nici de 
frică acest; cuvânt barbar, îl înlocuesce prin „oară 
de la lat. hora. Dar” cl nu se mulțămesce numai 
cu atâta, ci se apucă si de capul nevinovatului adj.” 
„rău“, îl aruncă și pre acesta afară, cu toate că | 
e adevărat românesc, şi-l înlocuesee prin „mară, 
care după părerea. lui ar fi mai frumos Și mai ro- 
mânesc, de oare-ce ar veni, după dânsul, de la 
lat. „mala“ cu „li muiat în „x și se rimează 
tot-o-dată cu „oră::.' In modul acesta cată-ne de 
o-dată treziți cu un „mare-oră“ Sau oară-mară“, 
în loc de „ceas-rău* după cum se numesce această 
boală rea mai de toţi românii. 

Pe lângă cuvintele acestea a introdus Săulescu 
în descântecul de față încă și pe cele următoare 
Și anume: | . 

Matra ceriului, despre care dice apoi înti”o 
notiță că se'nțelege și Maica Domnului şi Ve- 
nerea şi că aice e amestecat păânismul cu Creş- 
tinismul.
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Ciste, în loc de lăduţe, în câre musele -con- 

servau harurile lor. | i 

Dine parnasine, adaose de la sine, spre a-i 
da descântecului prin aceasta o origine romană ne- . 

- contestabilă. E drept, că poporul sub mai toate 

fetele, ce provin prin deseântece și. farmece, înţe- 

lege un fel de ine. Dar” că tocmai cele none fete 

din descântecul -de față ar fi chiar „dine parna- 

sine“ e încă o întrebare, la care nu se poate da 

așa de lesne răspuns, până ce nu se vor face mai 

ântâiu studii serioase în privinţa. aceasta. 
Blemaţi, în loe de mergeţi, duceţi-vă. 

„AL cincelea şi cel «le pe urmă, descântec, carel 

reproducem, e cel de „șerpeii. 

"Acela sună astfeliu: 

Sus tună, jos fulgeră, 

Un șerpe te încunjură, 

Iediţă, iediță 

' Prinsă de peliţă, 

Peliţă de curne, 

Carnea de os, 

Osul de mă&duvă, 

Os veninos, 
Măduva de venin 

Veninul cel serpin 4?) -:
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Șerpoaia l-a băut, 
Șerpele a. vădut 
Pe gard sa suit 

Şin necazu-i a murit, 

Dinţi 

Cârpiţi, 
Iediţă 
Păstriță 

Leagă- te de peliţă! .. 

Ce se atinge de „ritualul“ acestui descântec 
ne spune Săulescu că ",„,descântătoarea, -iea, trei smi- 
cele de alun și descântă pe loc în apă pe care o 
dă apoi celui mușcat de șearpe ca să o bee, 

Eară în privinţa cuventului „Lediţa“ ne spune 
"următoarele : „Lediţă, mai drept indiță, ce inseamnă 
pelea șearpelui cea solzoasă, se derivă “dela zau 
și acesta dela ză — 2v3o.s i 

De-i tocmai așa,- după cum spune Săulescu | 
despre cuvântul acesta, nu, sciu. Atâta însă sciu, 
căm descântecele de șerpe din Bucovina, cari îmi . 
sânt până acuma cunoscute, cuvântul acesta sună 
„Idiță“ și „Ludiţăi. | | 

- 
"> 

NT 
„După deseântece urmează vrăjile. 
De acestea se află în colecțiunea lui Săulesen, 

după cum am arătat din capul locului, numai două.
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Şi nici nu e de mirare, de oare ce rar care vrăji- 
toare se'ncumetă, a: împărtăși și altora, vrăjile și 
farmecele, ce le scie, temându-se ca, împărtășindu-le, 
să nu i-se întimple vre-o nenorocire sau altă ne- 
plăcere. 

Cea dintâiu vrajă „de ursită“, culeasă, din 
gura unei descântătoare moldo-române, sună precum 
urmează : 

Oschi, oschi, 

Scaraoschi! - 
Cu gura să te învăţ 

Cu ochii să nu te văd. 
Dimone, spirituș rău, 
Mergi la ursitoriul meu, 

Ori şi unde le-i aflare 

Făwv ai da răgaz în cale 
De' păr să-l apuci 
Călare să-l aduci 

Tare ca vântul 

lute ca gândul - 
Peste codri, văi și munți, 

_ Peste ape fără punți 
Şi la vatra casei mele 
Gol să stea în a lui pele, 

Fugi de-aici, dimoue, fugi, piere! 

Afară de cuvintele întroduse în textul original 

al acestei vrăji în locul celor .poporane, și esplicate
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apoi ca și când acelea ar fi fost poporane, se mai 
află, cu privire la vraja, de faţă încă și următoarea 
notiță interesantă : | 

Eacă încă un descântec de ursită, cu care 
babele cred că aduce pe sus ursitoriul călare pe 
bețe, când vor așa de tare, că ajungând la locul, 
menit,. adese ori cade mort. 

Apoi şi aceasta: 
„Spune că o fărmăcătoare din satul Bărboşii 

învățând pre o tânără, să reciteze descântecul acesta, 
juna iniţiată în loc să dică „cu ochii să nu te 
TEd: a gis: „cu ochii să te vid: şi îndată dimo- 
nul se arătă la fereastră, de care fata până la cân- 
tători nu scăpâ. Dimonul înfățoșat, “ după spunerea, 
descântătoarei, era roș, foarte subțire cu carnea, și 
jucând „pe la fereștri se ishia în ferestre: de -se 
cutremura casa, . . Pe descântătoare o chiamă Pa- 
raschiva a dascălului Dumitru, cară pre tânără o 
chiamă Safta din Bărboşi:i. 

| Cuvintele întroduse în această vrajă sânt: 

Osche-faraosche, în loc “de oschi-sca- 
raoschi, despre cari dice apoi că „în învocaţiunea, 
oschi și osche! care-osche, fora-osche, se conservă 
o archiologie foarte vechiă, adică geniul poporului 

„antic al-Italiei oscus-osehi, de unde limhu oscă
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dela oscus etc. ete: Vrea să dică Săulescu până 
Și pe Scaraoţehi voia, să-l facă de origine ro- 
mană, 

duh 

Spirit rău, în loc de Spiritus, dun rău, 
necurat, 

Ară, în loc de vatră. | 
Nud, în loe de-gol, și în urmă: 
Subit, în loc de iute, de grabă. 

VII. 

"A doua vrajă, tot „le ursităe, e cea ur- 
mătoare : 

Sâmbătă seara spre Duminică, Manţi spre Mer- 
curi și Joi spre. Vineri, fata, care voesce si- -Și facă 
pe ursită, când se culcă, ia brâul său în mână, face 
nouă noduri într'insul și dice: 

Brâne, brânișorul “meu! 

- Fă-te şearpe laur, 
Șearpe balaur, 

Cu solzii de aur, 

„Cu totul de aur, 
Cu 24 picioare mergitoare- 
Cu 24 limbi împungătoare. 
Cu 24 aripi sburătoare, 

* Brâne, brânișorul meu! 

Pas la ussitoriul meu



De-a fi în sat aice; 

De-a îi la al doilea - 
De-a fi la al treilea, 

“De-a fi la al patrulea, 
De-a îi la al cincelea, 

„De-a fi la al șcaselea, 

De-a fi la al șeaprelea, 

De-a fi la al optulea, 
De-a fi la al noulea; 

De-ar fi ori și unde ar fi 

Cu limbele să-l împungi, 
La inimă să-l strepungi, 
Și la mine să-l aduci 
Și cu solzii să-l solsesei 
Și la nime să-l pornesei! 

Până, aici ţine brâul pe mână întins. | 

Acuma însă stringându-l colac ca pe un șerpe 

înfige în el un ac și dice: 

>. Eu nustring aice brâul meu colac, 

Ci aduce ursitorul meu în cai de olac 
Prin târg fără de rușine, 
Prin' codru fără de sine. 
Eu nu înfig aice acul în brâul meu, 

Ci o săgeată în inima ursitorului meu! 

„După ce a rostit și acestea, versuri, pune brâul 

sub cap, se culcă și atuncea prin somn vede aceea 

pre ursitorul său.
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Aceasta e întreaga vrajă din colecțiunea lui 

Săulescu ! E 

În privința brâului, care provine în vraji aceasta, 
şi pre care îl întrebuințează fata, când face pe ur- 
sită, Săulescu ne spune urmiătoarele : 

„Brân,” de unde brâu, prin limpedirea lui 
„n“ în „u“ ar fi aproape de bruno italian, în- 
semnând o fâșie sau sfășie dintr'o materie. Poate 
de la brân sau bârn se derivă și bârneţul. — 
În descântecul acestă se vede o areheologie, care 
ne amintesce a) brâul sau cestul Vinerei cel încân- 
tător cu ale sale filtre centat Și decorat de graţii, 
— 0) brâul sneru-virginal al vestalinelor, braul 

- Sacerdotal al sacrificatorilor.« 

VIII. 
După vrăji urmează, farmicele, cari sânt patru 

la număr, 
Dintre farmicele acestea însă voiu : reproduce 

în şirele următoare numai două, căci celelalte dou 
sint așa de schimosite şi indreptate, că numai. de- 
abia se mai pot cunoasce că au fost oare când 
poporane. | | | 

Farmecul prim „de desfăcut:, căraia numai 
cu mare greu mi-a succes ai reda forma originală, 
sună precum urmează, : 

19



290 

Voi. nout ciute înciutate 
Din nouă vetre de foc luate, 

Arse și pârlite, | 
Unde aţi purees așa de iute, 
Iute ca gândul 

Și tare ca vântul? 

„Că noi am purces 
Grâie să arden, 

Ogoare să uscăm, 
Păree să secăm ! | 

»Voi nouă ciute înciutate, 
Din nouă vetre de “foe luate ! 

Nu purcedeţi așa de tare, 

Staţi de pe această cale 
„ Duceţi-vă la N. la cutare. 

“Acolo întrând 

Casa salutând 
Luaţi fapt din casă, 

Lmaţi fapt din masă. 
„Și vă duceţi asupra cui a dat, 

Un atare fapt, | 

Mergeţi din vad în vad - 
Până la al noulea vad. | 

Rămână la acela, care mi l-a dat, 
Să fie în lume ca un ciung uscat. 
Inapoi întornu-i faptul înfocat 
Încins de-a lui rele şi'mpărat 
Cu nouă ace înpungătoare 
Cu. nouă bice ce-s pălitoare,. 

“Din casa mea în casa ei,
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Din viaţa mea în viaţa ei 
- Din ocolul meu în ocolul ei, 
Dia ograda mea în ograda ei. 
Eu să sciu bine de adi înainte 
Că mam curăţit 
ȘI m'am isbândit 
De toată îngânătura 
Și fărmecătura 
De fapt de săteană, 
De fapt de poporană, - o 
De fapt de vecină, 
De tapt de străină, 
Eu n'am sinecat 
Si m'am mânecat 
Pe la giori. de. diori, - 

„Pe la cântători 
Pe earbă necălcată 
Pe roauă nescuturată, 

Și mam dus | 
Pe aripi de vent. - 

“Pe sus de pământ, 
Pe apă de mir, 
La isvor de vin 
Mam dus de m'am spălat 
Și mam curăţit 
De faptul legat 
Cu duh necurat: 

„Să meargă pe capul cui îmi l-a dat, 

19*
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„Ritualul“ farmecului sau descântecului acestuia, 
după cum îl -nuimesce Săulescu, este cel următor: 

„Fata, care își face de dragoste, ia bosuioc 

și cu un inel sau, în lipsa acestuia, cu mărgele și 
cu buchetul acela -descântând îl poartă pre la, toate 

încheieturele, apoi la cap, la piept“ etc. 

Dintre cuvintele. întroduse de Săulescu în far- 

mecul acesta, voiu să aminiese numai pre cele ur- 

mătoare, adică; 

Are, în loc de vetri. 

Iu, în loe de unde. 

“Procedite, în loc de pureedeţi. 

Esucăm, în loc de a usca. 
Agre, în loc de ogoare. 
Properaţi, în loc de nu purcedeți, nu vă 

duceți. o 
Blemaţi, "ca ŞI n - descântecele precedente. 

Doma, în loc de casă. 

Huci, întrodus de la sine și dedus apoi în! 

notă, de la lat. hucque. - 

Iţi, în loc de mergeţi și” dedus apoi de la 

it e-mergeţi. Verbe, în loc: de hice, şi dedus apoi 

de la verber, verbero-are. 

Aulă, în loc de curte, ogradă.
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IX. 

Al doilea farmec, numit -de Săulescu descântee 

„de amoare (dragoste), e cel următoriu : 

Juna, ce voesce a descânta, ia o stiblă de bu- 

suioc legându-l c'o ați de mitasă roșiă, aninând 

Și o nomismă (?). După aceca, pune busuiocul înti”o 

strachină, cu apă ne'ncepută și dice:. 

Duminică dimineaţă 
Când diua se aumează 
MPam. sculat 
Și-am plecat 
De la casă-mi, 

De la masă-mi 
Pe_cale 

Pe cărare 

Până la drumul cel mare. 

Oamenii vădendu-mă au dis: 
„Asta e Păuna cea frumoasă * 
Nu e Păunu cea frumoasă 
Ce-i Florica dragăstoasă 
Cea din toată lumea aleasă, 
Cum e ales busuiocul 
Dintre toate florile, 

Dintre toate odourele, 

Cum nu poate întra popa 
"În biserică fără busuioc 

Și fără de isop, |
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"Așa făr mine flăcăii să nu poată în joc, 
Toate celelalte fete să li se pară - 
Pe lângă mine ca nisce cioară, 
Ca. nisce cioară conofăite, 
Peste gard ce-s asverlite. 

„Dicond cuvintele acestea, ia bosuiocul în mână 
Și amenenință cu el asupra, flăcăilor.e 

Acesta-i întreg farmecul! 
In privința adj. conofăit din farmecul acesta, 

dice Săulescu că înseamnă atâta cât feştelit, col- 
băit și crede că e un cuvânt compus din gr. 
56 Și lat. factus sau ital. fatto. Ba” în: privinţa 
verb. aumeadă dice că înseamnă atâta câta au- 
megi- -aumedesce, adică începe a se arăta pe 
jumătate au-meadă dela aua şi a miedi. 
„Cu toate însă, că eu am reprodus aceste doue 

cuvinte în teestul farmecului, nu cred ca ele să fie 
poporane şi nai cu samă verh. aumeaqă seamănă 
a fi inventat, ea multe altele, de insu-și Săulescu. 

- Afară de descântecele, vrăjile şi farmecile în- 
șirate până aice, se mai află în colecțiunea, lui Său- 
lescu, pus în șirul descântecelor, îucă ŞI un fragment 
versificat dintr'o carte poporană, care poartă titlul 
de: „Rugăciunea Sântului Nicita Daec-
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românul, martirisat. de Goţi prin se-. 
culul al V, în Dacia Traiană. 

Fiind cn timpul din urmă au început şi băr- 
haţii noștri de litere a se înteresa de cărțile popo- 
vane române, a le aduna, esplica și scoate și pre 
acestea la lumină, cred a nu groși, dacă vă voiu 
înfățișa şi rugăciunea din cesțiune ast- feliu, - după 
cum se află ea in colecţiunea lui Săulescu. 

„După modul descântecelor, ce sânt imnuri 
idolatre, — qise Săulescu în introducerea acestei 
rugăciuni — se păstrează în gura poporului şi ru- 
găciunea următoare foarte antică, de pre la înce- 
putul erei creştine, pe când era idololătria ames- 
tecată cu creștinismul, pe când Basilicile erau de- 
corate şi cu statuele păgânismului.* 

„Aceasta rugăciune Românii până în dilele 
“noastre o rostian sara Și dâmineața, învăţind-o fii 

de la părinţi.“ | o 
| „Optigenarul Ioan ceclesiarehul Mitropoliei mi- 
au arătat că în juneţele sale atlându-se în satul 
Căzenesci ţinutul Vasluiului în 'easa unui sătean 
bătrân, bunicul familiei seulând pre nepoţii săi au 

 înccput ai învăța inchinăciunea adică rugăciunea 
sântului Nicita dicendu-le cu: facere, crucei :
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Cruce'n casu, 
Crucen masă, 
Crucen unghiurile toate 
Cruce sântă dimoni scoate 
Cruce s sântă, scut de rade 

Îngerașul mă veghiază. 
Înger, îngerașul meu, 

Roagă pentru mine pre Ddeu 
Șintru di, șintru noapte 
Pânm la ceasul cel de moarte. 
Dimoni răi ne îmblândiţi 
Pentru ce mă înpândiţi? 
Nu-i casă asta, ci cetate 

Cu ușile ferecate 
Cu fereștrilenzelate, 
Cu lanţuri de fier legate... , 
De aici fugiţi 

În tărtar s săriți 

Că sântu Nicita 
Ținendu-ne ursita 

Stă”n mijloe de casă 
„Cu sabia scoasă 
Cu tunica scurtă 
Ruga ne ascultă 

De nu sara, ?n prori 
„Pân” la ciniori, 

De la ciniori 

Pâm la cântători, 
De la cântiitori 
Pânan dalbe zori.
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EL ne vede 

Ne prevede, 
El ne vede. 

Ne prevede, 

Apără, feresee 

De răi mântuesce 

Neamul omenesc, 

„Neamul creștinese! ., 

Observă mai departe Săulescu că rugăciunea 
aceasta are trei părţi şi anume: | | 

"1. Făcondu-și eruce învoacă sânta cruce. 
2. Pe ângerul,. geniul -protegetor fie căruia 

individ, credendu-se a avea fie-cine un ânger ce-l 
proteze, al doilea un dimon ce-l persecută. Pentru 
aceasta rugăciune chiemând pre ângeri abgiură în 
apostrof pre demoni, numind casa sa apărată de 
cruce și ânger. | | 

3. Învoacă Românii pre penatele san patronul 
lor Martirul Nicita, descriindu-l ca ostean apărător 
și veghiător, Din vechie popoarele, ba chiar urbele 
ȘI cetăţile aveau pre sânții lor penaţi sau patroni: 
sântul Dimitrie, Georgiu .. ... și când făcea vre-o 
învocăciune qicea : sânte Dimitrie, Nicita ... a- 
jută-mi !* . i 
__Ear” despre “cuvântul „ciniori“: din rugă- 
ciunea aceasta crede că ar fi compus. din „cină 

7
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ȘI „oară“ și că ar însemna timpul sau oara când | 
cinează oamenii. Spunându-ne tot-o-dată cum îndă- 
tinează, Românii din Moldova a împărți noaptea. și 
anume: a) de cu sară, 4) ciniori, c) cântători, 
d) dalbegori, c care se chiamă și auă. Facă de unde 
este cuvântul aumezesce = începe a se arăta pe 

jumătate âua. A u-measză subst., aumezesce verb. 

XI. 
D- T.T. Burada, neobositul cercetătoriu şi 

adunătoriu de literatura poporană, într'o călătorie 
ce-a întreprins'o în anul 1819. în Dobrogia, pe 
lângă multe alte datine și credințe, cari sânt în 
us li Românii din această (ară, a descoperit şi da- 
tina „Scalocanul:.!) 

Bi bine! dațina aceasta, care până acuma câţi- 
Ya ani ni-a fost cu totul necunoseută Și despre care 
Sa credut, că se află numai la Românii din Do- 

_brogia, a esistat până nu de mult și'n Moldova, cu 
aceea deosebire numai. că ca aice nu s'a numit 
„Sealoeant, ci „Caliani: sau „Caloia nt.) 

Fată ce ne spune Săulescu în privința acestei 
datine străvechi, care după cum se tede, a dispărut 
  

2 O călătorie în Doubrogia, Iaşi, 18$0, p. 27. 
) Atât în România, cât și în Transilvania se află fani ilii ro- 

„mâne, care poartă connumele de „Caloian,



— 299 — - 

acuma cu totul din Moldova, căci nici unul dintre 

„cei ce s'au ocupat și se mai ocupă încă, cu adunarea 

datinelor române, nu numai că de feliu n'o deserie, 

dar” nici măcâr amintire nu face despre dânsa. 

„Când nu ploauă — serie Săulescu — Românii 

"eci vechi păstrau procesiunea “următoare, invocând 

doauă divinitaţi naționale pe Calian și pe Pă- 

pălusiă. 

„Femeile și mai cu samă fetele efigiuză o 

statuă de argilă (lut galbin) mare ca de o palmă, 

pe care 0 numesc Calia n, îi fac tin sicriu de 

scoarță, îl învălesc în giulgiu și ducându-l la.un 

mormânt făcut înadius, fetele îl lugese (hocesc) 

dechiemând următoarele versuri : 

Iaui, Lani 

Caliani! 
Ia ceriului torţile 
Şi deșchide porţile 
Și pornesce ploile, 
Curgă ca șuvoaele 
Umple-se păreele 
Pintre toate văile, 

Umple-se fântânele 
Să resară grânele 

Florile, verdețele 

Să crească tenaţele
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Să s'adape vitele, 
Fie multe pitele! 

„Acestea, descântându-le lugubru fetele satului 
inmormântă pre figuratul Calian, Și apoi făcându-i 
“comândarea se ospitează. “ 

După ce Săulescu descrie datina aceasta în 
modul arătat ni dă mai departe și-o esplicare a 
cuventului „Calian: precum urmează : 

„Cuventul Calian“analisat în refrenul Iane, 
Iane-Caliane ne reduce până la Ioniţiu numit şi 
Redoiwăms. Caloian și Cali-ean fundătoriul îm- 
periului Mesio-roman din Bulgaria “și al Daco-Ro- 
mânilor în Dacia 1204. Precum refrenul colindelor 
în Aurel-Doamne ne reduce cătră imperatorele 
Aurelia nus strămutătoriul legiunilor romane în 
Dacia şi fundătoriul Daciilor din Mesii, prefăcute 
apoi în împeriul Roma no-Bulgar. Caloioan 
sau Calian este considerat aici ca sânt, patron 
seau penat al Daco-Românilor adorat și procesat 
cu specialitate la, secită şi poate substituit ea mulţi 
sânți ai bisericei creştine în locul unei divinităţi 
păvâne, precum în locul lui Joie, deul tunetului și 
al ploilor, deul ţarinilor ca. Păpălu ga, patroana 
grădinilor şi a legumelor.ie 

Acestea în privința datinei române Calianul!
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| XII. 

Ne-a mai rămas încă de reprodus şi datina 

Păpăluga, despre care sa amintit mai sus, și 

apoi sântem gata. 

lată cum deserie Săulescu şi această datină! 

„A doaua divinitate pre care o învoacă Românii 

din. vechi la neplouare este Păpăluga. 

„„Ceremonialul san procesiunea păstrată în 

onoarea ti e cea următoare: a 

„0 fată, “sau, pentru puditis, băiat, se nu- 

dează depunend vestmintele sale și remânend cu 
pelea. Se înhoabotă cu. boji sau alte plânte legate 

de-asupra, capului cu o glugă şi aşa mascat âmblă 

pe la case. Când sosesce denaintea, ușei, femeia de 
casă iese şi toarnă asupra ci o cofă sau ulcelă 

de ai „Atunci Păpăluga săltând dice: 

Lugă, lugă, 

Păpălugă ! 
„Eși din a ta glugă, | 

Suc. ?n sus la rugă 
Secita să fugă, 

Ie cerivului torţile 
Și deșchide porţile 
Și revarsă ploile, 
Cură ca șuvoaele,
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„Prin toate grădinile 
_Crească-ne olivile (2) 
Una cu legumele 
Curechiul și gulele ! 

ssAcostea petrecondu-se cu așa numita Păyp ă- 
lugă i-se solvează un obol (para) sau un ou.“ 

Și după ce Săulescu a descris datina aceasta, 
după cum s'a arătat, dice mai departe: 

„Idealul acesta Păpălu wa presintează o di- 
vinitate idolică protegitoare grădinilor și legumelor, 
precum Calian al agrelor. 

„Cuvântul Păpă-lusă e compus din pupa 
= filia = feata și lua = tristi = doleantă = 
fiică doleantă, dela elinul ze — tenehrae — 0b- 
scuritas, de-aici lugus, lugum = negrit-trist și Lu- 
geo-xi-ctum-ere = a lugi, a plânge, a voci, 
fiind că aceasta pupă “era simbolul întristării şi a 
lugirei (tânguirei) pentru, neplouare, și prin urinare 

pentru amenințarea foametei. 

„Din vechi formându-se idolul lui Calian,. o 
"pupălugă = feată înglugată în hobot negru, pre- 
sintând pre fiica lui Caloian dimpreună cu alte fete. 

„obsecindu-l (?) la mormânt îl lugiau (bociau), fiind. 
că pupa-luga presintează şi pre fiica lui Caloioan 
(Calian), ce plânse pre! tatăl ei. Pentru aceasta se
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cultivă ca o divinitate după dânsul sub cuvântul de 

“ Pupa-luga și simplu lugă se înțelegea din vechi o 

bocitoare, olicăitoare. Asemenea se înțelegea sub 

pupa-luga și luga o călugăriță (0 cernită). Eu 

sum lugă = eu sum în doliu, negerită, învăscută. 

în hobot negru, şi eu sum lugă =. în doliu = do- 

linte (dorinte). Atata ui spune Săulescu și în pri- 

vința acestei datine străvechi ! 

Dori



Descântece din Transilvania. 

Pe când colecţiunea de față era mai spre sfârșitul 
tipărirei primii încă vo câte-va descântece din Tran- 

silvania și anume dela D-l George Moian, învă 
țător la scoala de fete dela gimnasiul rom. din Braşov, 
și dela D-l Teodor Oltean, abiturient dela gim- 
nasiul rom. din Năstud. 

Eu le alăturez și pre acelea la coleciunea de lţă 

din doue motive: ântâiu, pentiu cele mai multe dintre 

densele nu se aflu de feliu în colecţiunea mea, și al 
doilea pentru că celelalte sânt nisce variante foarte in- 
teresante. 

Descântecele trimise de D-l T. Oltean nu sciu 
din care comună sau parte a Transilvaniei sânt culese, 
pentru că D-Sa nu-mi scrie nemică în această privinţă, 
Celea ce mi le-a trimis D-l G. Moian însă sânt culese, 
după cum îmi serie D-Sa, în ţara Oltului, ţinutul Fă- 
gărașului, dela Maria Gușăilă, Chira Sp. Ganea și Ra- 
fira Sp. Grama, toate descântătoăre din Pojorta, și 
Maria Teliana din Voila. 

Le mulțămese din toată inima amenduror Dom- 
nilor acestora pentru cele. înpărtășite, 

    

 



De bubă. 

I. 

Se ie omu roș, 

-Poroș, 

Dela casă” roșie, 

Poroșie, 
Pe drum roș, 
Poroș, - 

Cu secure roșie, 
Poroşie, ” 
Mergen pădure roșie, 

Poroșie, | 
Tae lemn roș, 
Poroș,. 

Şi-L punen car roș, 

-. Poroş 

Şi vine-a casă roșie, 

Poroșie, 
Cu boi roși, 
„Poroși, 
Face foc in, 

„Poroş, 

20
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Pune la foc roș, 
Poroș, 
Oală roșie, 

Poroșie, * 
Cu pesce ros, 

Poroș, 
face borș roș 
Poroș, 

Pune pe masă roşie 
Poroşie 
Borș roș, 

Poroș,. ae 
Pesce ros, 
Poroș 

Și pită roșie, 
Poroşie 
Și. chiamă: 

— Aideţi, oameni buni, 

Și mâncaţi! 

Că nu mâncaţi: 
Borş, pesce și pită, 
Că mâncaţi 
Buba 

Cu sgaiba 
Și cu roșața 

Și cu albeaţa o. 
Ca, N. să.remâe curat, 

* Luminat, 

Cu auru curat, 
Ca argintu strecurat. .
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Descântecu deia mine 

Lieacu dela Dumnedeu. . 

„II. a 

Buba Ciumii, 
Buba sgaibii, - 

Bubă roșie, 
Bubă merie, 

Bubă de 99 feliuri, 
Bubă cu 9 guri, 
Nu te înălța, ' 

Nu te boboșa! 
Ieși din crierii capului, 
Din fața obrazului, 
Din rădăcina, dinţilor, 
Din cununa măselelor, 
Pe N. nu-l săgeta, 
Nu-l pușca, 
Că el nu poate răbda,. 
Că el se culcă „ 
In haine sdrenţoase, 
Mâncă pită tăriţoasă 
Și b& apă tulburoasă. 
„Da te du la o preuteasă 
Frumoasă, 
Că?n haine albe te-a culca, . 
Cu pită albă te-a sătura, 
Cu vin roș te-a adăpa, 
În mare te-a arunca, 

Acolo să piei, 

20*
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Acolo să respiei 

Ca roua: de soare, 

Ca scuipitu'n' cărare, 
N. să remâe curat, 
Luminat, 

„ Cum îi de D-deu lăsat! 

Observaţiuni. 

Când unui om i se umflă capul, urechile şi 
gura, atunci spun Românii din Transilvania, că 
omului aceluia i s'a aruncat buba, că-l: doare 
capul de bubă. 

Amendoue descântecele de bubi înșirate mai 
sus se: descântă mai cu sami Marţia înainte de re- 
săritul soarelui. Descântătoarea, pe când rostesce 
versurile descântecelor acestora, ameninţă n ne'ncetat, 

- buba cu un cuţit. a 

m DP



De 

Bubă 

"Bubă 

Bubă 

Bubă 

Bubă 

Bubă 

Bubă 

Bubă 

bubă rea. 

gulbănă, 

venătă, 

roșie, 

merie, 

uricioasă, 

veninoasă, 

de 99 îeliuri, 

cu 9 guri, 

Cu noue capete, 
Cu noue urechi. 

Bubă bună 

Sor cu Ciumă 
Să nu cocl, 

Si nu rescoci, 
Să nu boboci, 

Să nu te umifii, 

Să nu junghi, 
Să nu resjunghi, 

Să te duci 

În văi adânci, 

Să te-muţi 
În munţi -crudi,
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In ierburi întregi, 

In isvoare reci; 

Acolo să locuesei 
Și să vecuesei, 
Că acolo cerbii 
Și cu ţapii, 
Ciutele 

Şi cu caprele 
Te-or purta 

Și te-or legiina, 
Că N. nu te poate purta, 
Nu te poate legănu, 
Să nu mai âmbli, 

Să nu te mui primbli 
Prin curţile lui, 

"Prin porţile lui! 
Că N. âmblă 
Și se primblă: 
Prin curţile lui, 
Prin porţile lui, 

Cântându-se !? 
Și văetându-se, - 
Că tu l-ai întimpinat 
Și l-ai săgetat, 

-Bubă bună, 

Sor cu Ciumă! 
Mută-ţi rădăcina 
Și-ţi pierde urma! 
Din pământ 

Ai ieșit
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În pământ 
Să și întri! 

Bubă bună 

Sor cu Ciumă! 

Să te muţi 
In munţi crudi, 
Să tentorei 
Cum sentore 
Doi boi buni în jug. 

Că de nu te-i muta 
Şi nu te-i înturna 

Cu sapa te-oiu săpa, 
In cale te-oiu arunca 

_Vacilen picioare te-or. 

În coarne te-or lua, 

In munţii Sinaii te-or 
Că acolo cerbii 
Și ţapii 
Și ciutele 
Şi caprele 

Te-or purta 
Şi te-or însălta. 

N. nu te poate purta, 

Nu te poate însălta. 
N. să remâe curat, 

Luminat - 

Ca de D-deu lăsat. 

= 

călca, 

arunci,
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Observaţiuni. 

Acest descântec, dictat de Rafira Sp. Grama 
din Pojorta, se repeţesce de trei ori. Descântătearea, 
în timpul descântării, atinge de sus în jos cu un 
cuţit locul unde se află durerea. Când ajunge la 
versurile 

Din pământ 
Ai ieșit 

In pămtut 

Să și întri, 

face cruce cu cuțitul pe pimont. Eară după a treia, 
recitare a descânteeului suflă de trei ori asupra cu- 
țitului și apoi îl inplântă în păment întiun loc, 
pe unde nu prea âmblă nime. Prin această descân- 
tarey crede descântătoarea, că buba rea în seurt 
timp se trece sau, dacă nu se trece de „grabă, se 
mută dintr'un loc în altul, până ce în urmă, dacă 
se nai descântă de vi'o câte-va ori, „se trece cu totul. 

Descântecul acesta e -bun nu numai de bubă 
rea, ci și de ori care altă bubă. 

DR



De deochiu. 

Ieși dleochiu 
Dintre ochi, 

Din crierii capului, 

Din sgâreiu nasului, 

- Din faţa obrazului, 

Din vinele grumazului, 

Din rărunehi, din inimă, 
Din. ficat, din splină, 

Din toate- mădulările, 

Din toate încheieturile. 
De-o, fi deochiat 

De fată - 

Curată, 
Necurată, 

Sa-i crepe pulpele, 
Să-i curgă sângele, ti

 

Să-i cadă cosiţele, 

N, să remâe curat, 

Luminat, 

Ca de Maica 

Precesta 

Y
 

Lăsat,
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Can ceasu, ce s%0 născut, 

Ca maica sa, când l-o făcut. 

Ieși deoehiu 

Dintre ochi, 

Din erierii capului, 

Din sgâreiu nasului, 

Din faţa obrazului, 

Din vinele grumazului, 
Din rărunchi, din inimă, 

Din ficat, din splină, 
Din toate mădulările, 

Din toate încheieturile. 

De-o fi deochiai 

De muere curară,. 

Necurată, 

Să-i crepe ţiţele, 
Să-i curgă sângele, 

Să-i cadă cosiţele.” 
N. să remâe curat, 

Luminat, 

Ca de Maica 

Precesta 
Lăsat, A 

Can ceasu, ce so 'născut, 
Ca maica sa, când l-o făcut, 

“Ieși deochiu 
Dintre ochi, 

Din erierii capului,
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Din. sgâreiu nasului, 
Din faţa obrazului, 

Din vinele grumazului, 
Din. ochi, din sprincene, 

Din dinţi, din măsele, 
Din limbă, 

Din inimă, | 
Din rărunebhi, 

Din degete, din unghi, 
Din toate mădulările, 

Din toate încheieturile; 

Așa să te duci. 
Ca roua de pe cale, 
Ca spuma de pe vale, 

Ca roua de soare. 

"De-o îi deochiat 
De bărbat i 

Curat, 
Neeurat, 

Să-i erepe picioarele, 
Să-i curgă sângele. 
N. să remâe curat, 

Luminat,. 

Cum e de Maica 

Precesta 

Liăsat, 

Cu'n ceasu, ce so născut, 

Ca maica sau, când l-o făcut.
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Obpservaţiuni. 
Dacă „deocehiul: e proaspăt, descântătoarea 

ia un păhar cu apă proaspătă și stinge înti”ensa 
noue cărbuni aprinși pre carii îi numără îndărăpt, 
când îi aruncă în păhar. Cărbunii îi aruncă în trei 
restimpuri, câte trei după olaltă, și după. fiecare : 
aruncare recitează una dintre cele trei părți ale 
descântecului, făcând totodată Și cruce. cu mâna. pe 

- Sura păharului. După: isprăvirea, fic-cărei părți suflă 
de trei ori asupra apei din păhar și tot de atâtea 
ori stupesce jos. 

O parte din apa astfeliu descântată o bă cel. 
deochiat de trei ori, cu o parte se spală pe frunte 
și pe față, cură ceea ce a iai romas în păhar dim- 
preună cu cărbunii o aruncă pe-un câne, pe-o pisică 
ori pe ţiţina ușei anume ca deochiul. să se ice pe 
acela pe care s'a aruncat, e 

Dacă cărbunii stinși se duc în fundul păha- 
ului, sau dacă descântătoarea în decursul descân- 

„tării cască ne'ncetat, se dice că acela, căruia i se 
descântă, e tare deochiat. ar” dacă cărbunii stau 
de-asupra apei, și descântătoarea de feliu nu cască, 
atunci se crede că acela, pentru care s'a descântat, 
nu e deochiat, | | 

Dacă omul doarmă cu deoshiul în cap, 
adică dacă decchiul e tare învechit, atunci nu
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e de-ajuns leacul pregătit numai aşa, după cum s'a. 

aratat mai sus, ci în casul acesta, dupa ce se stinu 

cărbunii şi se recitează descântecul, se mai pun în 

apa descântată încă și noue noduri dela noue fire 

de pae luate. din strașina (streşina) șop ului 

(din cornul căsii = şopru?), cenușă luată de noue 

ori cu vârvul cuțitului și un ac cu aţă. cu noue 

noduri. “Toate obiectele acestea, când se iau, se nu- 

mără îndărăpt. Apa, după ce mâi ântâiu se fierbe, 

se toarnă cu toate celea ce se mai află înti'ânsa, 

întrun blid peste care se restoarnă totodată şi vasul 

în care Sa fiert cu gura în jos astfeliu, ca apa 

din blid să se rădice în sus: O parte mică din 

apa aceasta cel bolnav o bă, ear” cu restul se spală - 

peste tot corpul începând dela cap în jos. Spălarea 

se repețesce de trei ori, şi abia după aceea cel deo- 

chiat se mântuesce, se vindecă. 

Unele descântătoare die că, după ce se fierbe 

apa, se pune pe o mătură un fier de găsit și rugenit, 

| şi numai după ce se toarnă peste fier şi se stre- 

cură prin mătură se'ntrebuințează în modul cum s'a 

arătat mai sus, | | 

„ Descântecul în genere -are efect mai mare numai 

atunei, după cum afirmă Maria Gușăilă din Pojorta, 

care l-a dictat, când se face demineața pe nemâncate. 

  DP



Din de soare. 

I. 

Ieși soare 
Din de soare 

Din capu lui N. 
Că de nu-i ieși 

Cu oala. te-oiu elocoti, 
„Cu noue pieiri te-oiu foreoti,) 
"Cu noue linguri te-oiu sorbi, 

Cu: noue fuse te-oiu toarce, 

Cu acu te-oiu cârpi, 
Cu mătura te-oiu mătuva, 

În gunoiu căsii te-oiu ţipa. 
Acolo să piei, 

Acolo să respiei, 
- Ca roua de soare, 

Ca seuipitu?n cale, 
N. să remâe curat, 
Luminat, - 

Ca argintu strecurat, 

Ca auru curat, | 

Ca D-deu, ce l-o dat, i
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Cu maieu dulce 

Ce l-o scăldat, 

Ca soarele din ceriu. . 

Observaţiuni. 

Sub boala „din de soare: sau, după cum 

se numesce în alte locuri „soarele 5 maret, 

înțeleg Românii din Transilvania un feliu de durere 

"de cap împreunată cu giunghiuri. Când pre cine-va 

îl doare prin un timp mai îndelungat capul, se (ice 

că e lovit „din de soare: = din de-sourele. 

(Vedi şi nota a. doua dela descântecul bucovinean 
„de durere de cap“ p. 117). Ă 

Descântătoarea, care voesce se vindece pre cei 

ce pătimesc „din desoarei, pune o oală cuapă 

la foc să fearbă precum şi noue petricele ca, să se 

înfierbinte. După ce s'au înfierbintat petricelele le 

pune întrun vas toarnă apa din oală preste dâusele; 

ia apoi un ac, o mătură, noue fuse și noue linguri, 

cari obiecte sunt de mai nainte legate la un loc, 

și cu. acestea începe a descânta apa din vas. Cu 

apa astfeliu descântată spală apoi pre cel bolnav. 

E ITote. 

1) Cuvântul „foreoti“ e un verb onomato-poetie. 
El înseamnă: «) sunetul, ce-l produce apa sau și altă 
fuiditate, când se aruncă un obiect înfierbîntat întwânsa
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sau când, în: timp de fierbere, amestecată fiind “un 
oare-și care alt obicet, începe a se îngroșa, d. e. mă- 
miiliga, fasolele, găluscele forcotesc, când fierb; 
b) sunetul, ce se produce prin nas în timpul resuflării, 
când omul aremare gutunariu. — Dela verb. for- 
coti sau format subst. foarcăt și forcoteală. 

Sinonim cu a forcoti e verb.a flioreoti 
sau u fliorcăi, atâta numai că acesta mai însera- 
nează încă și: a vorbi pe nenţeles, a vorbi multe fea- 
curi, a vorbi pre cine-va de rău și ase hilbări în apă. 
Dela acest verb sau format subst. flioareă și 
flioarţă == femee ce vorbesce multe fleacuri, femee 
deprăvată; flioarcăt = oameni decăduți; și adr. 
fliore, 

II. 

Doamnă Sântă-Mărie, 

Sântă Maică 
Precistă ! 
Ce-i rău 

În capu micu 

Să fien părău, 

Ce-i în părău 
Șă fien capu micu! 

Observaţiuni. 
_ Bolnavul „din de soare“ ia noue sureele 

dela, tăietoriu și se duce cu -dânsele înainte de resă- 
ritul soarelui la un părău. După ce a ajuns la starea 
locului aruncă 0 surcică în apă și începe a rosti 
cuvintele de mai sus, udându-și în acela-și timp
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capul. Astfeliu continuă el până sfârşesce toate. 
surcelele. 

TII. 

Soare roș, 

Soare galbiăn, 
Soare verde, 

Soare de 99 feliuri,. 

Ieși din erierii capului, 
Din sgârciu nasului, 

Din faţa obrazului, 
Din răruuchi, 

Din inimă, 

Din ficat, 

Din splină, 
Din toate mădulările, 

Din toate încheieturile. 

„N. să remâe curat, 
Luminat, 

+ Ca de Maica Precesta lăsat, 

Observaţiuni. 

" Descântecul acesta, dictat de Maria Gușăilă, 
din Pojorta, se descântă demineața, înainte de re- 
săritul soarelui și pe nemâncate. Descântătoarea, se 

“duce la un părău, ia apă cu mâna după, cursul 
apei și spălând pre cel bolnar, care, se'nţelege de 
sine că încă trebue să fie de față, pe frunte, ros- 

21
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tesce versurile de sus de trei ori după olaltă. Ast- 
feliu se repeţesce descântecul acesta în mai multe 
demineţi de-a, rândul, adică până ce cel bolnav se 
vindecă. Dacă nu este nici o apă curgătoare în 
apropiere. se'ntrehuinţează și apă de fontână. 

ri



De fapt. 

- Bântă-Marie, 

Sfută. Maică, 
„ Preeistă ! 

> Demineaţă m'am sculat, 
Bucium în mână am luat, 

Cu bucium am trimbiţat, 
Tot faptu l-am adunat, 
De pe N. l-am luat, 
Lâug?un prilaz l-am aruncat, 
In marea roșă l-am ţipat, 
Fapt mic, 

Fapt mare, 
Acolo să peie, 

Acolo să respeie ! 
N. să remâe curat, 
Luminat, 

Cum e de Dumnedeu lăsat! 

Observaţiuni. 

Descântătoarea ia 9 fire de grâu de primăvară, 
9 de cucuruz,, 9 de _semânță, „de cânepă, 9 de ovăs, 

91e
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„9 de alac, 9 de piperiu și 9 de tămâe, le pune- 
pre toate acestea întrun vas cu foc și apoi le 
amestecă mereu în tot decursul rostirei : descânte- 
cului. După ce în chipul acesta le-a descântat 
freacă cu dânsele pre cel bolnav de fapt preste “tot 
corpul. După aceasta le îngroapă într'un loc as- 
cuns, unde nu calcă nime, căci dacă calcă cine-va 
pe locul acela, îndată se prinde faptul de donsul. 

- Descântecul se descântă numai Marţia, şi Vinerea 
înainte de resăritul și apusul soarelui. 

a re —



De gălbănare. 

Sântă Mărie mică, 

„Sântă Mărie mare, 

Sfântă di de ad! 
Șă se iee pălbănarea 
Și toată durerea 
Din crierii capului, 
Din faţa obrazului, 
Diu cap 

De după cap, 
Din inimă 

De sub inimă, 

- Din toate vinele, 

Din toate oasele, 

Să saședem stava mării, 

Acolo să piee, 
Acolo să respiee- 
Ca ventu de mare, 

Ca roua de soare. ,, 
N. să remâe 
Curat, 

Luminat,
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Ca Maica Domnului, 

Ce l-o lăsat! 

Observaţiuni. 

Descântătoarea descântă în apă, pre care o dă 
apoi celui bolnav de gălbănare de hăut dintr'un 
păhar de ceară. | 

m DDC ea



De Măestre. 

Sânte Augustine 
Şi tu sfinte Trifoane! 
Luaţi durerea dela X. 
Din cresestu capului, 
Din faţa obrazului, 

Din gâtleju gâtului, 
Din baerele inimei, 

Din nodurile picioarelor, 
Din vârvu degetelor, . . 
Duh de cu sară, 

Duh de mied de noapte, 
Duh de cătră iuă, 
Duh dela amead ! 
Să ieşi din os în carne, 
Din carne: | | 
Să ieși în piele, 
Din piele | 
Să ieşi afară, 
Şi să te resipi 
Cum se resipă 
Pulberea pe cale 
Și apa pe vale;
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Să ieși din N. în casă, 
Din casă 
In tindă, 

Din tindă 
In curte, 

Din curte 
Să ieși afară 
Și să te duci cară. 
La cine te-a mânat, 
N. să remâe curat, 
Luminat, 
Ca Domnul Christos precurat! 
(N. să remâe curată, 
Luminată, 

Ca Maica Precesta curată), 

. | Observaţiuni. 
Când omul are dureri crâncene în tot trupul 

se crede că durerile acelea le-a, căpătat sau din . 
făcătură sau din pocitură. Din făcătură le 
capătă atunci, când, eşind întrun ceas râu din 
casă, calcă într'o făcătură aruneată de un dușman 
cu scop ca să-l nefericească, car din pocitură le 
capătă atunci, când tree Măostrele peste dânsul 
Și-l pocesc. 

Omul bolnav de durerile căpătate din făcătură 
sau pocitură, după cum spune Maria Teliana din Voila, 
numai prin descântecul acesta se poate vind: ca.



— 829 —- 

Descântătoarea ie o oală cu apă, mişcă în tot 
decursul recitării descântecului apa în formă de 

cruce cu un cuțit pe care ţine doue pac. După fie- 

care descântătură face cu cuțitul și cu paele, 

câte o cruce pa podine. Apa descântată în chipul 

acesta se varsă apoi de noue ori peste nisce măr- 

gele de Măestre. După. aceea se strecoară prin 

dosul unei site tot de none ori. Făcând şi aceasta 

dă sita de-a dura prin casă și dacă, când se opresce, 

stă în sus, atunci îi trece omului boala, cară dacă 

se restoarnă, atunci nu-i trece, ba! poate chiar să 

și moară. 

Deseântecul acesta se descântă încă și pe doi 

căţei de usturoiu. Căţeii se ţin: cu partea con- 

vexă cătră olaltă, pe coaste li se face în timpul 
descântării cruce cu un cuțit, ea” după sfârşirea 

descântării se face cruce pe podine. "Toate acestea 

se fac până de noue ori. 
Căţeii astfeliu descântați îi mușcă cel bolnav 

la un cap şi-i pune apoi cu capătul cel rupt în 

urechi, unde îi ține 24 de oare. După aceea îi 

seoate. Aceasta se face când bolnavul are şi durere 

de cap. | 
7



De mătrice. 

Miătrice tătiirească, 
Miătrice vrecească, 
Miătrice verde ca eurha ! 
Să ieşi din maţe 
Și din braţe, 
Din crierii apului, 
Din sgâreiu nasului, 
Din faţa obrazului, 
Că de nei ieși: de voe 
Vei ieși de nevoc,: 
Că eu cuțite 
A scuţite 
Dela cuţitariu viu lua, 

„Cu dânsele. te-oiu dumica, 
Cu cismă neagră te-oiu călca, 
In cale te-oiu arunca, 
Vacile?n coarne te-or lua, 
In munţii: Sinaii te-or aruu a, 
Unde cocoșu nu cântă 

ȘI cânele nu latră, 
Fată mare cosiță nuwmpletesce, 
Nevastă coneiu nu'mvălesce,
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Acolo ţi-a fi casa, 
Acolo ţi-a fi masa; 
Acolo să locuesci 
Şi să vecuesci, 
N. să remâe curată, 

Luminată, | 

Cum e de Ddeu lăsată... 
M& duceai pe cale: 
Pâm Pamead de-ameadii cale 
Şi găsii pe N. cu fațu'n sus 
Văctându-sc, 

Hăulindu-se. 

Maica sfântă din ceriu o privit, 
Glus de pe pământ o audit, 
Pe seară de aur s?o scoborit, 

La N. de grabă o venit 
Și din gură i-o vorbit: 
"— N. ce-ţi este ţie? 
Ce te vacţi, 

Ce hăulesci ? 
— Ce să-mi fie, Maică sfântă! 

Ia o venit noue voinice!) 
Cu sulițe și cu săgeți, 
Cu suliţele m'onsulițat, 
Cu săgețile mo săgetat, 
Înima mi-o strepuns, 

Sângele ni l-o vărsat, 

Bună de nemică m'o lăsat! 
— Taci N.- mai cu rând, 

Că eu mai cv rând
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Leacu ţi-oiu trimite! ,.. 
Voi îngrănate, 
In brânate, ă 
Cu rochii înrotate! 

Să-i sădiţi?) N. inima 
Ca florilen grădină, 
Ca mierea?n „stupină, 
Ca ustunoiu?) în grădină, 
Că de nu-ţi sădi-o de voe 
Îţi sădi-o de nevoe. 
Că eu cuțite 
Ascuţite P 
Dela cuţitariu oiu lua, 
Cu densele woiu dumiea, 
Cu cismă neagră v?oiu călea, 
In cale woiu arun a, 
Vacilen coarne vor lua, 
În munţii Sinaii vor arunca, 
Unde cocoș nu cântă, 
Câne nu latră, 
Fată mare cosiţă nu'mpletesce, 
Nevastă coneiu nuwnvăleşce, 
Că acolo vi-i casa, 
Acolo vi-i masa 
Acolo să locuiţi 
Acolo să viețuiţi. 
Amin, amin, 

Cosma Damin, 
Eu, ce-oiu descânta 
Cu gura mea
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Şi cu limba mea | 
Lac N. să fie “ 7 

Descântecu a Sântei Marie! 

Observaţiuni. | 

Descântătoarea, anume: Chira Sp. Ganea din 
Pojorta, care a dictat descântecul acesta, descântă 

„cu.un cuţit pre care, după cea sfârşit de descântat, 
îl înplântă în pământ. 

ITote. 

1) Sub cele noue voinice din descântee sen- 
țeleg Măestrele sau Elele. 

2) Sădiţi = întăriţi. 
3) Ustunoiu = usturoiu, provincialism, 

e a sa



De pocitură. 

, I. 
So luat N. dela casă 
Dela masă 
Pe cale, 

Pe cărare, 

Pe drumu cel mare. 
Când o fost | 
La mied de. cale 
De cărare 

S'ontâlnit 
Cu noue Mor oae, 

Cu noue Strigoue 
Cu none potituri (?) 
Cu noue cuțite. 
Ascuţite, „., 

La N. ţipatu-so, 
Carnea mâneatu-i-o, 
Sângele băutu-i-o,. 
De moarte pusu-i-o, 
N. se cânta 
Se văera 

Cu glas mure până?n ceriu,
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Nimem lume no audia, 

Nime n?o vedea, 

Numai Maica 
Precista 

Din poarta 

Ceriului o vădut?o 
Şi-o audit?o, 

„Şi-o întrebat, 
Şi-o cuvântat: 

— Ce te cânţi N. mare, 

Mândră și frumoasă ? 

— Cum nu moiu cânta, 

Cum nu noiu văera, 

Că m'am pornit 

Pe cale, 

Pe cărare, 

Pe drumu cel mare. 
Când am fost 
La mieq de cale, 
De cărare 

AMPam întâlnit 

Cu noue. Moroae, 

Cu 'noue Strigoae, 
Cu noue potituri, 
Cu noue cuțite 

Ascuţite, * | 
La mine ţipatu-s%, 
Carnea mâncatu-mi-o, - 

Sângele băutu-mi-o, 

De moarte pusu-mi-o. 

.
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— O! nu te cânta, 
Nu te văera, 

Că eu lezoiu lua 
Şi le-oiu duce 
Şi le-oiu trece : 
Peste marea 

Faura, 

Că acolo am o pasere neagră 
Pe-aceea s*0 mânce, 

So strice 
De săţioasă, 

De măduoasă. 

“Fu se remâi curati, 
Luminată, 

Cum ești de D-deu lăsată! 

II. 
Din casam ieșit 

Pe drum mare-am pornit, 
Pân? la un mijloc de cale-am sosit. 
Când la mijlee de cale,: 
-De cărare | 

MYntâlniai cu Frumoasele, 

Multele, 

Măruntele. 
Și Frumoasele 
Cum m&ntâlnia 

Minteni mă săgeta 
Prin crierii capului, 
Prin sgâreiu nasului,
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Prin faţa obrazului, 

Prin audu urechilor, - 
Prin lumina ochilor, 

Prin tot trupu mieu, 

Și puterea mi-o lua, | 

De raurgine de cale marunea 
Şi nume de moarte mă lăsa. 

Mam cântat, 

Mam văetat, | 

Mam tâuguit 

Şi nime nu mo audit. 
Numai Maica - 
Precesta, 

Numai ea | 

Maudia ” . 

Şi din ceriu se scobora 

Pe scară. galbănă de aur. 
Şi cu glas mare striga: 
— Ce stai N. așa? 
Ce te cânţi, 

- Ce te vaeţi, 

Ce te tânguegei | 
- Cu glas mare pân?n ceriu? 
— Cum nu m'aș cânta, 
Cum nu naș văeta, 

Cum nu naș tângui, 

“Cum nu m'aș glăsui - - - 
Cu glas mare până?n ceriu, 
Că din casă am ieșit , 

Pe drum mare nam pornit, 

29
 

t
o
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Pân” la un mijloc de cale ain sosit. 
Când la. mijloc de cale 
De cărare 

Măntâlniai eu Frumoasel 6, 

Multele, 

M&runtele ; 
ȘI F rumoasele 

Cum mă tâlnia 
Minteni mă săgeta 
Prin. erierii capului, 
Prin sgâreiu nasului, 
Prin fața obrazului, 
Prin audu urechilor, 
Prin lumina ochilor, 

Prin tot trupu mieu, 

„Și puterea .mi-o lua, 

De margine de cale marunca 
Și nume de moarte mă lăsa. 
M'am cântat, 
M'am văetat, 
Mam tânguit, 
Mam glăsuit - 
Și nime nu no audit. 
Numai Maica 
Precesta, 

Numai ea 

Maugia. | 
Și din ceriu se seobora 

Pe seară galbănă de aur... 
Roagă-te Precurată,
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Maica Domnului curată 

Ca puterea să mi-o lase 
' Cum se lasă. 

"Soarele 

Și se lasă 

Stelele 

Și se lasă 
Luna 

Totdeauna. 

Că eu nu le pot purta 

Și nu le pot ospăta... . 

Maica Precurată, 

Maica Domnului curată 

Cu glas mare striga 
Și din gură cuventa: 

— Adunaţi= -vă 

Voi Frumoa selor, 
Multelor, 

Măruntelor, 
Din copitele cailor, 

Din ogășile roatelor, 

Cu păiori, 
Cu cingători, 
Cu brâni roși, 
Și cu căruţe ferecate 
Și puterea lui N. să i-o lăsaţi 
Cum se lasă soarele 
Și se lusă stelele, 

"Și se lasă luna 
Totdeauna, 

22*
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„Că-N: nu vă poate purta, 
Nu vă poate ospăta. 
Că voi puterea 

De i-ţi lăsa 
Precum Dunnedeu 

Pre N. l-o lăsat, 

Pre voi woiu duce 

În câmpuri cu flori, 
In munţi frumoși 

La voinici frumoși, 
Şi voi veţi audi 

Liăute dicând, 
Fluere cântând; 
Şi veti găsi 

Liumine-aprinse,- 
Mesentinse, 

_Păhare pline 
Și veţi bă 

Și veţi ospăta, 

Ea voi puterea 
De nu i-ți lăsa 

- Precum Dumedeu 
Pre N. l-o lăsat, 

V?oiu duce în munţi 
Crunqi, 
In văi adânci, 
In câmpuri: pustii, 
Unde cocoșii nu cântă, 
Cânii nu latră, 

Popa nu toacă,
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Clopotu nu trage. 
Acolo ciutele și cerbii wor călca 

„-De praf de voi nu salege!... 

III. 

ME porniai, 
M& duceai . 

Pe culea câmpului, 
Pe calea codrului, 

Şi m&ntâlniui 
Cu Fetele-câmpului, 

Cu Fetele-codrului. 

— Unde vă duceţi voi 
Fetele-câmpului 

-Fetele-codrului ? 

— La N. ne ducem, 

Carnea să-i mâncăm, 

Sângele să-i bem, 
De moarte să-l lăsăm! 

— Lăăsaţi-l pe N, 
Precum l-o lăsat 

Pre el Dumnedeu 

Şi v& îutoarceți 
Și vă duceţi 
In poalele câmpului. 

Șin poalele codrului, 

Ci, voi acolo veţi găsi 
Ghioceii câmpului | 

Şi ghioceii: codrului, Și 

*



Voi Velea să mâncaţi 
„Și cu Welea vă dedaţi! . .. 

De-o fi de pocitură 

De-o fi de cășunătură, 
“De-o fi de spulberătură, 
De-o fi de făcătură, 

De-o fi dintr Ele, 

Voi puterea să i-o altoiţi 
- Cum se altoesee 

> “Altoiwn grădină, 
Albinelen stupină - - 
Și ustunoiwn grădină. 

N. să remână - 
Curat, 

“Lumina, 

Cum e de Maica 
„ Precesta lăsat! 

Observaţiuni. . 

Sub cuvântul „„pocitură“ înţeleg Românii 
din Transilvania o durere sacă: de picioare şi de 
mâni sau și de altă parte a trupului, pre care o 
capătă, eac'așa, din sănin, fără să-și scie da sama 
din ce pricină au căpătat'o. Se crede însă că omul 

se pocesce mai cu samă atunci, când calcă, șede 

sau doarme. în vre un loc rău. Ea” sub loc rău 
sențeleg în genere respintele sau,. după cum 

„spun Bucovinenii, respântiile sing. respântie,
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precum și toate acele locuri pe unde âmblă Elele, 

numite altmintrelea și Măestre, Puternice, 

Frumoase, Frumuşele, Fetele-câmpului 

Și Petele-codrului. 

Pocitura o capătă și vitele. 

- Deseântecul de pocitură, după cum spune Chira. 

"Sp. Ganea din Pojorta, care l-a dictat, se face în 

următoriul mod: i 

Descântitoarea ie o incat de măestrie pre 

care o cufundă nemcetat întrun vas cu apă -nen- 

cepntă și tot de atâtea ori o scoate afară anume 
ca apa, în tot decursul cât .recitează unul dintre 

cele doue descântece din urmă inșirate mai sus, Să 

fie în necontenită mişcare. Inainte ori şi după des- 

cântare se pun în apă: trei căţei de ustunoiu, 

fie-care căţel tăiat în câte trei. bucăţi numărate în- 

dărăpt, adică dela 9 până la 1. Cu apa aceasta 

apoi se spală omul pocit întrun vas mai mare 

anume ca. nici un picur de apă să nu curgă jos, 

căci dacă curge și cel bolnav sau altul cine-va calcă 

pe locul unde a curs, pocitura se leagă de dânsul. 

Spălarea sc face demineaţa, la amead și sara și 

anume: tot în jos spre picioare, uici când însă în 

sus spre cap. Apa descântată nu e. uici când iertat - 
a 0 ţină în alt loc. ci numai jos la pământ. Far!
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după ce cel bolnav sa scăldat într'onsa- se aruncă 
la un loe neâmblat, la respinte. | 

Dacă boala e vechie și durerea nu încetează 
în urma descântării și spălării arătate mai sus, atunci, 
pe lângă obiectele despre cari stu amintit, se mai 
toarnă în apa descântată încă și stropi dela moară, 
apă dinta”o vale mergătoare și anume de unde se face 
sfredel (vartej, vâltoare, bulboană,  hulboană), 
apă dela fontână sfântă, apă din noue isvoare, spumă 
de unde se'ntâlnesc trei. văi, apoi se pun și câte 
trei muguri de soc, de salcie, de prun, de măceș, 
de himeiu, de boziu, și de dreţe de apă (un soiu 

„de plantă, care cresce și sentinde prin apă şi care 
se mânâncă ca salată). 'Poate acestea, se fierb la 
un. loc, se toarnă într'o puțină, asupra căreea. se 
pune apoi și se ahuresce bolnavul, care se acopere 
cu 0 haină ca să se încăldească bine. După ce 
slăhesce aburul se pun în apă noue pietri luate 
dintro vale, pe unde -trec carăle (adică dintr”'un 
vad) şi arse în foc în timpul cât fierbe scăldă- 
tura aceasta. Scăldătura aceasta se repețesee până 
ce celui bolnav îi trece toată durerea, de regulă 
insă de trei ori. După aceea se aruncă la respinte. 

- 

Doe



" De sclintitură. 

So luat Dumnedeu 
Cu Sân-Petru 

Pe cale, 

Pe cărare 

Pâw” la apa cea mare. 
Dumnedeu o trecut, | 
Sân-Petru wo -putat. 

— Treci, Petre ! 

—. Nu pot, Doamne! 

Calu mi so potienit 

Mâna lui N. s%o selintit, 

„— Deseântă-i, Petre ! 
— Nu seiu, Doamne! 

— Di cum te-oiu învăţa cu: 
Așa si se forostească 
Mâna lui N. 

Cum forostesee 

'Țiganu 

Fieru!.., 

Observaţiuni. 

Descântătoarea descântă în untură veehie, cu 
care unge apoi mâna sau piciorul selintit.
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Sub verbul „a forosti“ sau, după cum spun 
Românii din Bucovina, a forostui din desântecul 
de față sențelege a îndrepta, a vindeca. Insă el 
însemnează mai cu samă a oţeli sau a pune ro st, 
tăiuş la securi. Crod. că este compus din fier și 
rost. Poate că se rostesee astfeliu şi spre deose- 
hire de a ferestui = cerestui = a tăia cu 
cetesteul = feresteul, și de ferosteiu 
sau cerostein și chirosteiu. 

—— iQ —_——_



De sgaibă. 

So luat noue fraţi 
Din none taţi 
Cu none sape săpând, 
Cu noue cuțite tăind, 

Cu noue șterguri stergând. 

Maica sfântă i-o vădut 

Inainte li-o ieșit 
Și aşa li-o vorbit: 

Unde mergeţi voi 

Noue fraţi 

Din noue taţi 

Cu. noue sape si săpând, 

Cu noue cuțite tăind, 
Cu none şterauri ștergând ? 

— Noi ne ducem 
Ca să săpăm. 

Pomu raiului. . . 
Rădăcina să i-o săpăm, 

Trupina să i-o tăieni, 
Veârvu să-i rătezăm, 

Nici si înfrundeaseă, . - 
Nici să înflorească, 
Niei să mai odrăslească,
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— Voi noue fraţi 
Din noue taţi 

Inturnaţi 

Şi săpaţi 

Sgaiba dela N. 

Din ciont o siipaţi 

Din curne-o tăieți, 

Din piele-o stergeţi, 
Nici să odrăslească, 

Niei să înflorească, 
N. să remâe curat, 
Luminat, 

Ca uuru curat, 
Ca argintu strecurat, 
Ca maiea sa, 

Ce l-o scăldat, 

Cu Dumnedeu, 
Ce l-o dat. 
Descântecu dela mine 
Leacu dela Dumnedeu ! 

Diet a.



De viermi. 

— Bună demineața, socule ! 
— Sănătate bună, păcurariule !- 

— Seii la ce-am venit, socule ? - 
—  Oiu sei, de mi-i spune, păcurariule ! 
—. Să te duci la N. pânin sară 

Să-i scoţi toţi viermii afară, 
Că tu de nu i scoate 

Eu mâni demineaţă la tine-oiu veni 
Până soarele ma resări, 

Și-oiu veni 
Cu plug roș, 

-  Poroş; 

Cu post iniciu roș, 
Poroș ; 

Cu boi roși, 
Poroși ; 
Şi te-oiu ara. . 
Iu lungiș 

Șin curmediș, 
Şi mai mult floare albă nu-i face, 

Nici boabe merii nu-i coace! 
Sănătate bună, socule ! 
— Mergi sănătos, păcurariule !
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Observaţiuni. E 

Se crede că descântecul acesta e numai atunci 
“de folos, când se descântă de un picurariu sau de 
o femee, a cărei bărbat a păscut oile cel puţin 
odată în viaţa sa. 

_ Descântătoriul sau descântătoarea se duce îna- 
inte de resăritul soarelui la un soc cu o hoti us- 
cată de alun în mână și cu bota aceea, lovesce me- 
reu în soc tot timpul, cât rostesee versurile des- 
cântecului. * 
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Bolnavul Bolnavul.    
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