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Corbul, 

I. 

Spunii Românii, că Corbulii, la Românii din 
Epirii Coracii?), lat. Corvus corax Li germ. der ge- 

“ meine Rabe, Kolkrube, a fostii dintru începutii cu pene 
albe, și nu cu pene negre ca în diua de ai.2) Insă 
pe timpulii Potopului băgândii No e, după cum 
se scie, din t6te vietățile pământului câte o păreehie 
în corabia sa, a băgati și una de Corbi. După ce 
a trecutii acuma potopulii și după ce a începutii a scade 
apa Corbulii a fostii celă dintâiti pre care l-a scosii 
Noe din corabie și l-a trămisii să vâdă cum e pe lume: 
seăduta apa pretutindene oi încă nu?... și-i dise 
să sentâreă câtii mai de grabă cu 'respunsulii, : 

Corbulii, eșindii din corabie, a sburatii. câtii a sbu- 
ratii pent ce a datii de unii — hoitii de calii. Eră 
după ce a datii clii de hoitulii acela a uitatii cu totulii 
de ccea ce i-a porunciti Noe și .încependii a mâncă 
din hoitii a mâneatit treă dile și trei nopți după olaltă, s 

  

:) Com, de Dlă. Jancu D. Hondrosomi, studinte în Pucuresei. ) 

2) Credinţa Românilorii din Ilișesei, diet. de Vasile Ungureni, română din locă, și a celorii din Căndreni, com. de Dlii. Petru Ur- sulii, cantoră bisericeseii. 
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fără sii se urnâscă din loci. Abia în revărsatulii zori- 
lorii de a patra di, după ce sa săturatii acuma cum ze 
cade, sa întorsii Gră îndărăptii la corabie, 
„Noe de departe, cum îl zări că vine, l-a întru- 
bată plinii de curiositate: ce veste-ă aduce 7... ce este 
prin lume, că a întârdiatii atâta >... “ 

Corbulii nu întinse multă vorbă, ei-i repunse dreptii, 
că fiindii flămendii şi dând: de unii hoitii de ealii sa 

pusii Și-a mâneatii dintrensulii până ce sa săturatii, de 
aceea a întărdiatii așa de multi... Atâta-ă totii cepâte 

spue de prin iume pe unde a âmblată... 

Noe, audindiă acâsta, Sa mâniatii tocii pe densulii 

și l-a sinvelicitiă“!) icendu-i: ! 
„De astă-i înainte să fie penele tale cum e inima 

s în mine — Și fiindii că în acel minută inima în 
PI 

Noe eră nâgră ca tăcăunele de-amărăciune și mânie, Saiă 

făcutii şi penele Corbului ca inima li și de atunci 

și pent în ina de astă-di a remasii apoi Corbulii cu 
penele negre. 

„Eră hrana ta să fie numar hoitii 1 — dise mai 

departe Noe. Și cum. l-a blăstămatii Noe, așa a și remusii, 
ca Corbii să se hrănâseă nui multii numai cu hoituri. 2) 

Legenda acâsta esistă și la Românii din Transil- 
vania. Aceștia încă spunii că Corbulii dintru înce- 
putii a avutii penealbe ca omătuli, da” când 
l-a sloboditii Noe din corabia ca să-i aducă scire cum. 

*) Verbulă „în velici“, care pentacuma l-am auditii numai 
dela consătenulii mei Vasile Ungurcnă, însemneză aice atâta câtă: 
a meni a reii, a condemnă, a blăstămă, 

2) Dictată de V. Uugurină din Nizesei.
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se află prin lume,. Corbulii Sa dusii și lungii timpii nu 
s'a întorsii înapoi, și lui Noe, de supărare că nu se mai 
întâree Corbulii trămisii, i sa negritii inima. Când sa 
întorsti acuma Corbulii “îndărăptii, fiindit Noe forte nă-.. 
căjitii și supăratii pe densulii, L-a blăstămatii și i-a (isii + 

„Negri-sar penele pe tine, 

Cum sa negritii iniman mine! 

ȘPndată, după acesti Vlăstămi Saii neeriti pe- > 
9 3 

nele pe Corbii și negre ati remasă apoi penă în» ditia 
de astă-[i.!) 

Altă legendă ni spune âră, că Corbii de-aceea 
Saii făcutii negrii la pene, pentru că Noe după potopii 
dându-le drumulii din corabie afară star fi negritii de 
arșiţa s6relui, căci atunci sârele ardea forte tare spre 
a uscă mai de grabă fața pământului, care chiftia de 
apă, apoi și de-uceca că sar fi întinatii cu molulii celt 
negru, care se află adunatii pe vârtuli munţilor. 

„Mai departe dice-totii a dâita legendă, că dând 
Noe drumulii Corbului din corabie ca să-ă aducă scire 
cum se află prin lume, fiindii vârfurile munţilori ivite 

„afară din apă Și atlândii pe densele corpuri de vite 
perite și mâncândă eli hoiturile cele aflate a uitati cu 
"totulii să se mai “întâreă îndărăptii și să vestâscă lui 
Noe ce se uflă pe-afar ă.-?) Deci, după ce a eșitii acuma 

) Dietatii de Irina Mureșanii din comuna Osorit și com. de 
Dlă Gr, Crăciunașii. 

2) Aceste cuvinte convină cu ceea ce aftămii despre Corbi în 
cartea întâi a a lui Moisi cap. & v. 6. și 7. și după patrudeci de
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Noe din corabie, se dice că întâlnindii elii pre Corbii 
și întrebându-lii de ce nu sta întors să-i spue cum 
se află prin lume, să-i fi respunsii Corbul că eli de- 

- accea nu sa înturnatit pentru că Sa datii de-a mân- 

cati la hoitură, | 

| Atuncă Noe, mâniindu-se pe dânsul, l-a blăstă- 
“matii dicându-ă : _ | 

„De hoituri să nu te mai satur și numai hoiturile 
să fie bucata ta cea mai bună, și din ori și ce depăr- 
tare să-ţi mir6se ţie hoiturile. ca să le poţi află, pentru 
ca să-ți aduci aminte de mine 

De-aice vine apoi, după credință. poporului, că 
Corbii vintreseii?) cine sei de unde hoitulii şi totii 

qile Noe deschise fertsti arcet pe care o făcuse. Și trămisă pe Corbii, 
care, după ce eși, merse și remase, penă ce se uscă apa de pe pă- 
mentii, . | . E 

') Verbuli „vintri, escii, escet, care sentrebuințeză mai 
cu scmă de cătră vânători, este, după câtă nam putută penă acuma 
încredință,. forte respândită pintre Românii din -Bucovina, și mai 
alesă pintre cei dela ţeră. Eli însemneză atâta câtă: u miroii, a 
adurmecă, a merge mirosindi pe urma cui-va, a miros în contra 
vântului, și se dice despre unele fiere și puseri carnivore, precum și- 
despre uncle animale atâtii domestice câtii și selbatice, asa d.e. cor- 
bulii, cerbulii, bouli, caluliă, vulpea, câneleete. vin- 
tresci, adică mirâsă «că simţesei unii lucru îndepărtatii, stii îmi 
mică, care se apropie. Forte respânditii pintre românii din Bucovina 
e și adj. „vintritorii“ cu înţelesul de adurmecătoriă 
stii simțitorii. Inrudite cu aceste die cuvinte credă că sunt 
și numele a dâue plante, cari de cătră românii, bucovineni se nu- 
mescii „vintrişeă“ și „vintri cel it și sentrebuințeză de cătră 
muterile sciutâre ca remedii în contra vintrei. Ă 

Regretatulii mei amici Petru Spânulii mi-a scrisă că'n Pofana- 
Stampit scă Pilugant, de unde a fosti elii de locă, precum şin cele- 
lalte sate din ţinutul Dornei sar întrebuință în locă de verbulii și 
adjectivul citată mat susă, verbul „vetri“ și adj. „vetrito- 
ri îi“ cu acelea-și înţelesuri. Iită şi cuvintele sale: „despre Corbii 
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din causa blăstămului lui Noe nutreţuli de căpitenie 
alii Corbilorii îlă formâză hoiturile. 1) 

Er, ca să nu se înmulțâscă Corbii ca alte paseri, 
să nu p6tă sete“ mulți pui, totii după ce a încetatii 
potopulii și sfaii aședatii apele, i-a blăstămatii Noe ca 
să se Giie în luna lui Decemvrie și se clocâscă, până: în 
luna lui Faurii, Decă de-atuncă și până ?n diua de astă di, 
amiăsuratii credinței poporale, se Guă Corbii totdâ- 
una în luna lui Decemvrie și eloceseii penă în luna lui 
Faură. Eră în luna lui Faură, fiind că, după spusa 
poporului, nici ună felii de ue nu sunt așa de tari, 
ca Guele de Corbii, când e gerulii mai cumplită, când 
crâpă și lemnele de frig, atuncă sbâră Corbii de pe 
Sue, lăsându-le să crepe de gerii, și când vădii că acuma 
Guele sunt bine crepate se ducii apoi la densele și 
scoţindu-șă puii din găocă caută mai departe de dânșii. 

De aicea apoi, dela acâsta credinţă, vine că dieii 
„ Românii, când e gerul mai mare în luna lui Faurii: 
„acuma vor fi crepati Guele corbului;, 
s6ii „așa e de frigii că cr6pă Guele corbului 2) 

Dacă Noe nu lar fi blăstimată pre Corbii să-și 
clocâscă diiele sale din luna lui Decemvrie și penă în 
luna lui Faură, și să Xasă puii sci din găocă numai atunci 
când i vor crepă Gucle de gerii, ci ar fi remasii să 

se dice că bate forte tare atâtii la hoitii, câtă și la dihanie (sub 
acâsta sențelege mai alesii ursulii și lupulii) și că el e fârte 
simţitoriă, și vetritoriii, elă vetresce cine sci câtă 'de de- 
parte. Cânele încă vetresee la o depărtare de peste o bră,., 
se dice pe alocurea și „vrântrescett,:— 

!) Credinţa Românilorii din Căndreni, com. de Dli P, Ursulă, 
2) Com. de Dlii P. Ursulă şi V. Ungurenă. — 

..v
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clocâscă vera ea și alte paseri, atunci ar fi așa de mulți. 
Corbi, că Gmenii mar fi în stare să se apere de dânșii!) 

Asemene se crede că Corbulii, când i-a datii 

Noe drumulii din corabie trebue să fi aflatii numai vâr- 
fulii munţilorii, căci Corbii arare oră treci prin sate, 

d6ră numai atuncă se oprescii că în vre unii satii, când . 

într'ensulii află vre unii hoitii de calii scii și de altă 
vită perită. De altmintrelea până și în iua de astă-qi pe- 
trecii Corbii numai pe verturile munţilorii şi a stâncelorii.2) 

Penă aici credința Românilorii despre Corbi, 'care 

dătâză încă de pe timpulă lui Noe. | 
Să vedemii însă acuma și celelalte credințe despre 

corbi, cară se mai află la Români.. 

: TI. 

Dacă doi sâii treă corbi trecii pe de-asupra unui 
satii croncănindii și mâncându-se unulii pre altulii, credii 
Românii cu prevesteseii o blă mare în acelii satii și 
multă morte ori între Smeni ori între dobitoce. 3. 

Doi Corbi, dacă în trecerea. lorii se vor întâlni 
dreptii de-asupra uncă case, sburândii unulii spre mâdă-di, 
Cră altulii spre medulii nopţii, se crede că unii omii 
din aceca casă negreșitii are să moră. 3) 

In cotro âmblă Corbii mai tare, întracolo e bâlă 
oră între Gmeni ori între vite. Din bătrâni se dice că 
  

"î) Dictată de V. Ungureni. 

2) Com. de Dli P. Ursulii. 
3) Credinţa Rom. din Căndreni, com. de P, Ursul, şi a ce- 

iorit din IMorodniculii-de-josi, com. de Dlă Petru Prelipecnii. 
3) Com. de Dlă P. Ursulă.
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atuncă când vei vede multi Corbi sburândă în colo șin 
coce să nu te bucuri, căci atuncă nu e semnii bunii.2) 

Dacă vor eroncăni Corbii în apropierea unei. 

stâne, apoi păstorii. privighiază fGrte turma lori, căci 

amăsuratii credinței lori atunci sunt deplinii încredin- 
tati cum că Corbii li prevesteseii că vor veni. fiare sel- 

batiee și le vor strică din oi. 2) | 

Când iexă unii Corbii înaintea vitelorii și croncă- 
nesee, nu-i bine, căci atuncă elii plăsmuezce. a morte, 
să peră vitele omului, ca să aibă elii ce mâncă, Pentru 

"aceea. dicii Românii cătră Corbii, carii eroncănescii :. 

„Se vă fie de capii, de ciolane și de pene e 3) 

Când păstoreseii Românii vitele și vădi Corbii 

croncănindii de-asupra acestora, susţinii că Corbii cerii 

dela Dummnedeii ca să pâră vro vitii să aibă și ci ce 

mâncă. Pentru aceca, adresându-se că cătră Corbi, spunii : . 

Corbule * 

Orbule ! 

Nu numită 

Vita mea, 

Că vita mea 

E numerati 

Cu săgctă 

"Româncscă _ 

Dumnedeii să o trăsscă, : 

Sângele te năpădescă 

Și pe gură și pe nără 

Câne și tălhariă ! 3) 

3 Dietaui de Constantină Diaconesen din Calafindesei. 
2) Com, de Dlui P, Ursulă . 
3) Com. de Dlă P. Prelipeenit. 

+) Com, de Dl Gr, Crăciunaşiă. Dat, si Cred. Itonu. Gin Transilvania.



— 10 — 

Dacă unii Corbii în sborulii seii se vede dreptii 
de-asupra capului unui: omii, atunci Gră-și se crede, că 
omulii acela în scurtii timpii trebue să mâră. 1) 

Cum că Corbulă, când eroncănesee în sborulă 
seii, arată, după. credinţa poporului, mortea unui omii 
scii a uncă vite și doresee să-și stimpere fâmea din cor- 
purile acestora și să-și alineze setea cu s sângele lori, se 
vede încă și din mi multe cântece poporane. 

Etă de esemplu unulii din acelea cântece! 

— Corbi, corbi, frăţire ! 

Ce totii croncăneser la stire? 

Ori ţi-i fâme, ori ţi-i sete, 

Ori ţi-e doră de codru verde ? 
— Și nice lme, și mi-e sete, 
Şi mi-e dorii de codru verde. 

Aşi mâncă inimi dir sină 

Şi-aşi bt sânge de păgânii. 

As” mâncă rărunchi de cală 

Și-ași Dă sânge de nusealii ; 

Aşi mâncă fugur de roi 

Si-aşi bt sânge de ciocoiii. 2) ȘI 

Altii cântecii,. au mai putinii interes santii în acâsta 
privință, este celii următorii : 

In mijloculă codrulu” 
Plânge puiulă corbului, 

Er o fită dempărati 

  

1) W, Schmidt. Das Jahr ud seine Tuge în Meinung und Brauch der Rominen Sicbenbiirgen:. Hermannstadt 1566. p. 92. 2) V. Alecsandri,  Poesir pop. ale Româniloră.  Bucuresei, 1866. p. 251.
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Sa dusă şi mi Pa ?ntrebatii : 

— Ce plângi puiule acolea ? 

Corbulă că mi-i rexpundea : 

— Am dorită să mergi la ţeră 

Să bei sânge de vădană, 

Să mânecă came de cătană; 

Si-am doritii să mergii la, turcii 

Să bei sânge de haiducii, 

să mânânei carne de tureâ...!) 

III. Ma 
"Corbulii e o pasere pre care atâtii descântătârele | 

'câtii şi vrăjitârele o întrebuinţâză fârte adeseori în unele 

descântece și vrăji de ale lori. Așa, între multe altele, 
se dice că inima de corbii. e bună de bla 

cea rea. 
" Corbii, dupre cum se scie, âmblă mai totdâuna 

numai în părechie, doi câte doi. Deci dacă vo împușcă 
cineva de-odată, adică dintro singură înpușcătură, o 
părechie de Corbi și va seâte inima dincă și după 

acâsta va da-o celuf bolnavii de bola-cea-rea ca so 
mânânce, se dice că bolnavulii, mâneându-o, nu capătă 
mai multii bâla-cea-rea, ci se vindecă pentru tot- 

dâuna de densa. 2) | , 
| Totii de b6la-cea-rea sunt bune și penele 

de Corbii. Dacă celii pătimașii de acâsta b6lă . se 
afumi eu pene de Corbii, se dice că în seurtii timpii 

se vindecă si mai multii b6la nu-lii cerectză. 3) | 

ie
zi
 

1) Acestii cântecii mi l-a dictată o-fită din Crasna în Buco- 
vina, anume: Catrina... 
. 2) Dictatii de Iacobii Popoviciii, români din Oprişeni, 

3) Datina şi Cred. Rom. din Transilvania, dict, de Irina Mu- 
reșanii din comuna Pruni și com. pe Dlă Gr, Crăciunașii.
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Săuli de Corbi dice ci este forte bunii de 
l&cii pentru ecă sur qi. Dacă unul sâii altulii va în- 
pușcă unii Corbii, va sedte „stulii dintwânsulii și cu săi 
de-acesta îlii va unge apoi pre celii surd la urechi, 
surdulii în scurtii timpii va începe a audi, și din ce 
în ce va audi totii mai bine. 1) 

Mai departe se dice că dacă cine-va are ură pre 
vre unii omii și prin urmare I-a ficutii ca acesta să 
deviie beţiii, să-și vendă t6tă averea și se- și-o dee pe 
băutură, omul întrucesti,,: modii vrăjitii se pâte fârte 
lesne desbără de băutură prin inimă de Corbi, 
Celii ce voesce să-l desbăreze scă să-lii desveţe de 
beţie, înpușcă unii Corb ii, sedte inima dintrensuli, 
o'uscă bine, după acâsta o freeă ca piperiulii si-o dă 
apoi celui beţiii, când e bâtă, întruni păhară de rachiii 
a so bee. Beţiulii, cum be esta băutu ră prepărată, 

se dice că îndată capătă o grâţă așa de mare de rachiii 
că apoi nu-lă Dă mai multi în tâtă vidța sa. 2) 

Senţelege însă dela sine, că atâtii atunci când frâciă 
inima cea de Corbii, câtit și atunci când i se dă celui 
beţiii de băută, celii ce i-o dă rostesce nisee cuvinte de 

- Vrajă, cugetândii că și acestea ai forte mare înfluință 
asupra beţiului, Insă cum sună acelea: cuvinte penă 
acuma nu avu ferecirea să le potii audi dela cine-wa. 

IV. 
In unele balade și povești poporane Corbulii jâcă 

unii Xolii forte mare, Așa sunt, între multe altele, bala- 

  

!) Diet, de Gavrilă Boncășă, română din Vatra-Dornet, 
, 2) Dict, de Iacobii Popovicti, —
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dele: Corbucii, Novacii și Corbuliit, Grue 

și tatălii seu Novaci, ă Corbuliă?), apoi 
„poveştile: Petrea Căţelei, Fiulii Epei) și 
Spaima smeilorii?), cari ni adeverescii cum că 
aflându-se eroul baladei sâi ali povestei în periculii 

de-ași perde viâţa, Corbulii e acela, care îl scapă din 

gura morţii, pentru care faptă apoi maă totdcuna e res- 

plătită și mulţămitii prin aceea că celii scăpatii prin 

densulii îi dă de mâncare leșurile dușmanilorii învinși 

și omoriți. : . 

Spre întărirea acestorii (lise estragemii unii pasagiii 
din povestea „Spaima smeilorii“, care ni arată 

ij 

cum scapă Corbulii pre Făt-fr umosii, eroulii 

povestei, dela mârte: 

„Se ascunse — adică Făt-frumosii spune povestea 
_— 6ră sub podii, și venindii smeulb, se luâ cu densulii 

la luptă, și se luptară totă qiua; dar” nu putură să se 
trântâscă unulii pre altulii. Vădândii acesta smeulii, se 

a făcă flacară galbănă, 6” Făt-frumosii se făcâ 
flacără roșă, și 6” se luptară, dar” nu putură să 

birucscă. Smeulii se uitâ în susii și vădendii unii corbii 

îi. dise : 

„Corbule, corbuleţule! du-te la sahana Și-ță 
+ . Y 

m6je o aripă în sti și una în apă și-cu stulii să 
Ni NA 

m€ stropescă pre mine, €” cu apa să stropesci pre 

1) VW, Alecsandri. op. cit. p. 141 și 144, 

2) At, M. Marienescu, Balade t. I. Pesta. 1869, p. 75 și 116. 
3) Din colecțiunea mea de poveşti, inedită. . 

*) I. C. Fundescu. Dasme, oraţit ete, ed, II. Bucuresei. 1810. p. î.
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Fătfrumosii, că ţi-l dai împreună cu calulii seii 
să-l mânână, 

Făt-frumos rădică și elii capulii în susii și disc: 
— „Corbule, corbulețule! du-te la sahana și m6- 

ie-ţi o aripă în stii și alta în apă şi cu stulii să mă 
stropesci pre mine, 6” cu apa să ui pre smeii; că-ți 
daii să mânâncă trei smei împreună cu caii lori. 

„Corbulii plecâ, și întoreendu-se 
peste puţini timpi udâ pre Fătfrumosii 
cu stii, și pre smeii cuapă. Fătfrumosti 
sări de-asupra smeului șiă tăiâ capuliit.)) 

* Cu puţină abatere provine procedura acâsta  șin 
poveștile Petrea Căţelei și Fiulii Epei. In 
tote trei provine apa și șăulii. In tote trei Corbulii 
ajută eroului povestei ca să învingă pre Smeii... 

Una dintre cele mai frumâse şi înteresante balade 
poporane, a cărcă eroii e Corbu lii și:'eare cuprinde 
în sine eleminte istorice naţionale și mitologice precum 
și o fantasie estraordinară e „Corbulii și Mihaiii 
Vodiă«2) Corbulii din, acâsta baladă, dupre cum ni 
spune Dl. Marienescu, represintă România. 3) 

„Ca simplu adunătoriii : alii datinelorii și credinţe- 
lori române nu potii să facii o descriere și-o analisă 
mai cestinsă asupra povesţilorii și baladelorii amintite. 
Causa însă pentru ce le-am înșiratii ei aici este ca să 
facii atenți pre învățații români asupra lorii, ca că să 

  

?) 1. C. Fundescu op. cit, p. 13—14, 
2) At, M. Marieneseu. halade tom. II. Viena. 1567, p. 1. 
*) Idem. de cadem. Nota 1,



„le esplice, pentru că ori și cum Corbulii dintrensele . 
nu pote să j6ce nun rolulii unei simple pasere carni- 
vore, ci eii credii că Corbulii trebue să aibă o în- 
semnatate mitologică. De altmintrelea pututar fi pusii 

Românii în loculii Corbului și altă pasere, dacă mar 

av nemică sensemne. , 
Dar mai cu s6mă în povești potii so- mărturi- 

seseii cu totdeadinsulii că Corbulii are o însemnătate 

mitologică. Prin urmare, în alaturare cu datinele și cre- 

dinţele. ce s'aii espusii mai susă, rolulii Corbuluă ori 
unde l-am află merită cea mai mare luare aminte. Numai 

așa vom put află adevărata origine a tuturorii datine- 
lorii și credinţelorii despre acâsta pasere, 

V. 

După ce-am vădutii penă acuma cară sunt legen- 

“dele, datinele și credinţele Românilorii despre Corbi, 
să ne oprimii puţină și la numele acestuia, să vedemii 
cum se mai numesce elii altmintrelea de cătră poporulii 
românii ? cum se numesce și femeiușea lui? și abia, 
dupre ce vom fi arătatii totii ce scimii șin acâsta pri- 
vinţă, să pașimii mai departe, 

Atâtii de cătră Românii ' din Bucovina, câtii și 
de cătră ccă din “Transilvania se mai numesce Corbulii, 

însă numai fârte rarii, încă și Croncăii1) și Cron- 

canii2), cari numiri sunt formate dela strigătulii lui 
cl pătrundătoriii și totodată neplăcutii, după analogia 

2) Com. de P. Spânulă. „Corbii se mai numesc și 
Croncăi, dela a croncăi, strigătulă loră celii neplăcutii.+ 

2) Com. de doi studinţi din Brasovi,
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verbelori „a croneănis peronco nik și eron-, 
căi“, curti asemenea sunt formate dela strigătulă luă 
celii neplăcutii, și cară, după câtii seii cti penă acuma 
şi după cum ni-arată mai multe doine și balade popo- 
rane !) se spunii mai cu smă numai despre Corhi. 
„Românii din jurulă Ohaba-mâtnicului în Banati 

îl numeseii pe lângă Corbii încă şi Coreani. 2) 
Ac6sta numire se vede că încă e formată după stri- 

Pia 
gătulii lui. 

In modii desmierdătoriii scii micșorățivii se nu- 
mesce Corbulii fârte adeseori și Corbuşorii, Cor- 
bişorii, Corbuleţii și Corbul6ni. 

Cum că tuspatru numirile din urmă sunt fârte 
respândite pintre Români ne putemii îneredinţă nu nu- 
mai din vorba de tâte dilele, ci și din mat multe doine 
și balade poporane. | _ 

In balada „Corbuetii« dăm peste următârele 
versuri, în cari se află numirea deminutivă „Cor- 
bușorii“; - 

Ea, mări, căntrunii norii 

Eli zăria ună corb uşorii, 

Ce pe susit totă cronconii 

Și din aripi 'totă bătea. 

4 

Eră cam cătră mijlocul baladei : 

Corbu şorulii sentoreca 

Şi cu plisculii aducea 

1) Y, Alecsandri, Poesir pop. ale Tom, p. 141 şi 145, — 4, M. Marienescu. Balade t, |. p. 5b și 35, — Idem. Palade tom. Il, p.. 19, — 
2) Com. de Dl. Jenti Stoteeseu,



Cinci fuidre de mătasă 

Cea mai bună și alea 1), 

In balada „No vacii și Corbulir provinii de- 
minutivele „Corbișorii“ și „Corbule ţii Etă și 
ve ersurile, e cari ni le nfițișeză ! L 

A 

49 
+ 
% 

LO 
ă Etă, mări, cum. plângea, 

<) 

Că?n departe, susii zăria 

Unii corbii negrii, corbi ișorii 

Ce sburi încetişoriă , 

Și din aripi totii bătea , 
A ȘI cu jale eronconia... 

Totii în balada acâsta eroulii ci Grue adre- 
sându-se cătră Corbii dice : 

- Alei corbi, corbişoră 

De vrei tu să-mi faci pe dori, 

Ține ineluşulii mei - - 

Și du-lii unde voescii eă,,. 

Şin fine: 

  

Corbuleţulii uşurelă 

Avea ?n pliseu-i unii inelă 2),., 

Femeiuşea Corbului se numesce „Corb ic i 
și „C6rbă“ dem. „Corbiţăe, 

T6te numirile acestea, după cum ne vom încre- 
dința, îndată, sunt fârte respândite nu numai. în Bu- 
covina, ci șin Transilvania, ba chiar și?n Dobrogia. - 

1) V.Alecsandri. Poesii pop. ale Rom. p. 141 şi 142, 
2) V. Alecsandri op. cit. p. 145-şi 146. 

 



— 18 — 

Numirea „Corbdică“ se află atâtii la Românii 
din. Bucovina, câtii și la eci' din Dobrogia, după cum 
ni-arată următârele versuri, ce le reproducemii dintro 
baladă întitulată „Maica bătrână: 

Cea maică bitrână 

Cu brâul de lână 

In genunchi cădea 

Și la ceri priviă 

ȘI mi se rugă: 

De sar îndură 

Eă nasi buciră - 

Domnulă să mă facă 

O ncgră corbâică 

Din arip să sboră 

Colo să scoboră, 

— Domnulii auda 

Corbâic'o fâcea...!) 

a O doimă din Bucovina, în care provine numirea 
»C 6r bă sună precum urmâză : 

e
 

Zi Frunqă “verde de celă te 

Ia fântâna văduvei 

Șede Crba ntgră, șede 
"Sede?n frunde, de n?o vede, 
Cârba negra put şi-a scosii 
Și mare nici ună folosii: 

Unuliă sbără și se duce 
Alulii remâne și plânge. 2) 

le 

  

1) T. 'F. Burada, O căltorie în Dobrogin. Iași. 1880, p. 116. vei si p. 108, — 
*) Faia societăţii pentru literatura și cultura română în Bu- cuvina. an, II, Cernăuţi. 1856, p. 980, i
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Unii fragmentii de doină, totii din Bucovina, ni 
spune următârele despre o „Cârb ă“ și puii acesteia : 

„C6rbă, corbă, mama nâstră! 

“Jan silesce 

De ne cresce 

Și ne pune 

*N pene bune 

Să mergem peste pădure! 

— „âuleo, că bine-ar fi 

Ei când nași putea sil), 

Dar penele mi-ai răritiă, 

Clonţulă mi sa bătucitii 

Se vede cam bitrânitii, 

Nu e modru de trăită te, 1) 

O doină din jurulii Sesermanului în Transilvania, 
care nenfățișază numirea „Cârbă« sună precum 
urmâză 

'Furturea, pasere vie, 

Spune mândrului să vite, 

Că sau copti struguri'n vie 

Sanvtată o Cârbă ncgra 

Și duce cu viţa ?ntrâgă, 

S' nviţatii una mai mică, 

Duce, nu lasă nemică. 2) 

Altă doină, totii din 'Fransilvania, în care se află | 
numirea de mai susii și care trătâză despre ucela-și 
obiectii,. e ncâsta : 
  

!) Din calecțiunea mea inedită, 
1) J6nii Mureșanii, Doine și hore pop. publ. în „Fa miliat, 

an VI, Pesta. 1870. Nr. dv, p, 355, | 
9*
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Păstruică cam mnierie 

Spune-i la badea să vie, 

Că saă copti struguri'n vie, 

Sanvăţată o Cârbă ncgră 

Și duce cu viţa "ntregă, 

Sa mvăţată ună Corbi negru 

Și duce cu buciumu, 

Sanviţată o Croră mică 

Și nu remâne nemică, 

"Sa nvăţati şi Mierlele 

Și le duci bobiţele. 1) 

Numirea  micșorătivă „Corbiţăe o întâlnimit 

atâtii în vorba de.tâte dilele a Românilorii din Buco- 

vina, câtii și în vr”o câte-va localităţi din România. 

VI. 
Numirea „Corbii“ și derivatele sale saii între- 

buinţatii din cele mai depărtate timpuri și se mai în- 

trebuințâză încă și până în Qiua de astă-i de cătră 
Români atâtii ca connume de familie, câtii și ca po- 

reclă, precum: Corbu, Corbea,.Corbâhnii și 
Corbiţă. Mai cv samă acci Romă âni se poreeleseii 

„Corbi, carii sunt negricioși. 

In România aflămii încă și-o mulțime de sate 

munți, păduză, riuză, moră, podură, locuinţe isolate, piche- 
turi, insule, petrii și altele, cari sunt. numite după nu- 
mele Corbii, Cârbiă și Corbiţă, precum: 

Cârbă, Corbiinesci, Corbani, Corbenca, Mâra și 
Poulit- -Corbencei, Corbeni, Corbesea, Corbesci,' Corbi, 

2) Com. de Dlă Gr. Crăciunașii, PI
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Corbii-din Ciungi, Corbii-din-vale, Corbii-mari, Corbiţa, 

Corbii, Corhulii-de-josii, Corbulii-de-susii, Păriulii și 
Podulii - Corbului, Corbușori 1), șin fine - Pâtra = Cor- 

bului. 2) 

Afară de aceste numiri topografice sciii prea bine 
că 'se vor mai fi alândiă și multe altele, dar” de-o- 3 

camdată credii că și acestea vor fi de ajunsi. bi 

Părulii bărbaţilorii, care e negru și frumosi, îlii ase- 
men€ză Românuli cu pâna Corbului Așa aflăimii 

în balada „Mioriţa“3), precum și în alte poesii po- 
porane următârele versuri : 

Perișorulă lui 

Pena corbului, 

Asemenea și despre aceia, cară aii sprâncene fiu- 
„mâse și negrici6se încă se dice că „aii nisce sprân- 

cene ca pâna corbului“ sâi: 

Sprencenele lui 

Pena, corbului. 2) 

2) D. Frundeseu, Dicţionariii topografică și statistică ală Ro- 
- mâniei, Bucuresci, 1872. p. 131 și 1932, | , 

2) A. Ruso. „Petra Corbului“, Legendă publ. în „Foia 
societăţii pentru lit. și cult. rom. în Bucovina, 
an. IV. Cernăuţi. 1868. p. 141. Eroulii acestei legende e o fttă 
anume „Corbiţa“. Totii actsta legendă, prelucrată în versuri forte 
frumâse de erudituli nostru poetii Dlă V, Bumbacii se află publi- 
cată în aceea-și foe p. 211-295, 

2) V. Alecsandri. op. cit. p, 1. 

3) Intro baladă din colecţiunea mea inedită, -



Caii și cânii, carii sunt așa de negrii, cii strelu- 
cesce părulii pe dânșii, se numescii de cătră Români în 
regulă „Cor îi, PE 

Pe lângă tâte aceste datine si credinţe ale Româ- 
nilorii despre Corbii, pe lângă numirile topografice, 
de familie, de porecle și de vite, cară sunt numite după 
densulii, nu trebue să trecemii cu vederea și faptuli că 
Corbulii reprezintă marea Românică, respective ua: 
Muntenică, dela întemeierea că și până în qiua de astă-ci, 

- VII. 

In fine voiii să mai însemnezii încă Și Vo câte-va 
proverbe, cari le-ati alcătuitii Românii în decurgirea 
timpului dela datinele și apucăturile Corbului și cară, 
în timpulii de faţă, sunt forte respândite și la diferite 
deasiuni întrebuințate. ' | 

Proverbele, cară le cunâseemii noi, sunt următârele : 

Ochi avendii ai fostă ca orbulă, 
Te-ai dusă, nai slujită ca corbulii, 4) 

Proverbul acesta se aplică mat cu samă la accă 
Smeni cu carii nici odată nu te poți ajută,, căăă ori și 
ce i-ai spune să-ți facă, că tâte ți le facii pe dosii. 

„Corbule! cum îți sunt puii? ! 
— n Frumoși ! pe câtă merge încgreseii ! 2) 

—_————— 

.. ') Antoni Pannă. Culegere de Proverburi scii Povestea vorbii, Partea II. Bucuresei. 1853. p. 49. - 
* 3) Idem de eadem. Partea I. Bucureser. 1852, p. 162,



sâii altmintrelea : 

„Cum îţi mergi puir, corbule? 
0 înewreseii ! — „De ce merge se înegrescăi ! 1) 

Acestea dâue proverbe arată firâsca răutate a 
unora, ce în Jocii să se micșoreze, merge totii spre sporire. 

„Face tr6ba ca corbuliit, se dice despre cci 
ce-ţi: promită că-ţă vorii. face vre unii lucru, dar nu se 
ţinii de cuventii, s6ii și despre accăa, cărora li spui să 
facă una și ci îți facii cu totulii alta, tocmai ca și Cor- 
bulii din sânta scriptură 

„Corbi la corbu nu sete ochii“; acestii 
proverbii fOrte lăţitii pretutindene unde numai se află 
Români se aplică mal cu samă la Gmeniă, carii ţi se 
pare că trăescii reii întreolaltă, precum sunt buni 6ră 
mulți amploiați, însă când voesci să scoţi ce-va, dela 
unulii dintre denșii prin âjutoriulii celuialaltii, atunci, în 

locii să-ţi ajute, amândoi te ne îndreptăţescii. 

„Din gura cobului wauqi decâtii cra«2), 

adică dela Gmeniă ccă ră, asupritoră și despoietori nici 
când nu poți așteptă vre unii bine, ci numai totii reii. 

„Unde e hoitulii, acolo se adună corbii.« 

Românii din Bucovina spunii, că dacă unii Corbii află 
unii hoitii (stârvii) nu se duce la dânsul ea să-l mâ- 

nânce singurii, ci se pune mai întâi întPunti verfii de 

arbore, de d6lii, sâii ce este în apropierea hoitului și acolo 
începe mereii a croncăni penă ce se strîngii mai mulți 

1) Convorbiri literare. an. VIII. Iaşi, 1874—15. p. 69, 

2) Antonii Pannii. Proverburi, Part. I, p. 9%



corbi în jurulii luă, și apoi cu toţii dimpreună se por- 
nescii spre hoitii. Deci proverbulii acesta se aplică mai 
alesii la acea specie de Gmeni, ” carii sunt de-o pănură, 
adică carii numai după despoieri și după. averea altora 
alârgă. | 

„Face hatârulii corbului ca să învino0- 
ăţ6scă porumbulii“, adică face hatârulii unui 

omii reit spre a nemdreptăți pre unii omii cu totulii 
nevinovatii. | 

Pe lângă aceste proverbe mai ai Românii încă 
și următorele dicale, cară. lentrebuinţEză mai alesi atună, 
când worbescii, de cine-va de rei, precum : să-l ă m â- 
nâuce corbii, mânca-l-ar corbii, ducă-se 
cu corbii, scote--ar corbii ochii, a da cor- 
bilorii și tuturorii corbilori, 

oa —



Ciora.. 

| L. | 
Sub cuventuli „Ci 6 e ă« înţelege poporulii românii 

de pretutindene mai multe feliuri de paseră, cară se ţinii 
de unulii și acela-și genii. Insă pentru fie-care felii alti 
acestui genii de paseri mai are elii și câte unii nume 
deosebitii. 

„Noi vom arătă în liniile urmitâre, pe rândii nu- 
mele fie-cărui felii sâii soii, și adică 

Cidră-nâgră, Coroiiib, lat. Corvus eorone 
Lath. germ. die Rabenkrăhe. 

 Cădră, Ciordie, Crordică, Cioracă, Cidră- 
cenușie, Cidră-de-pădure, la Românii. din Ma- 
cedonia: ţi 6rra?), rii la cei din Epir: Orgnie?) 
lat. Corvus cornix IL. germ, die gemeine Krâhc, Nebelkrăhe 
  

!) In „Dictionnaire d'ttymologie daco-romane, climents slaves ete. 
Frankfort. 1879. de A. de Cihac. p. 493. se află cuvântulii acesta 
tradusii prin Falco tinunculus. Pâte că şi acestii solii de 

"Șoimii, căci F. tinunculus e unii felii de șoimii, să se numescă 
în unele locuri „coroiă“, însă eii sciii că, celii puţinii în Buco- 
vina, se numesce „Coroiiitt cira cea ntgră ca corbulă, adică. 
Corvus corone, Falco tinuneulus, după cum sa aratatii la lo- 
culii seit tom. I. p. 120, se numesce cu totul altfeliăi de cătră Ra- 
mânii din Bucovina. In unele locuri din Bucovina, precum d. e, în 
Frătăuţir-vechi, se numesce Coroii şi Corbuli. 

2) A. de Cihae, Dictionnaire t. II. p. 116. 
3) Com. de Dlui I.D. Hondrosomii,
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-Că6ră-d câmpie, Cidră-gulerată, Cidră- 
bălţată, Cidră-venătă, Cr ancăii, în Tran- 
silvania şi anume în țâra Hațegului și Corcanii!) 
lat, Corvus frugilegus L. germ. die Saatlkr ihe. 

Ceucă, dem, Ceucuţă, Ceucușdră, pl. 
Cenei, Ceucuţe, Ceucușâre:),/Cidcă pl. Cioei?, 
Cidică pl. Cioici, Cioue ă pl. Ciouci5), Cedcă 
pl. Ceoci$), Ciaucă pl. Ciauci?,, și Stanei, 
dem. Stăncuţă și Stăncușdra pl. Stănci, Stăn- 
cuţe și Stăncușore*, în județulă Argeșii din Ro- 
mânia Ci6r ă-puci6să și papagalii-țivăneseii?), 
la Românii din Epirii și Macedonia: Guret), lat, 
Corvus monedula L, germ. die Dohle, 'Thurmkrâăhe, 

Bărbăteluli Ciârelorii penă aică înşirate se numesee 
Cioră, pl.Ciori!) și Cioroiii!2); după coldrea 

  

1) Com. de Dlui Nicolai Densușaniăi, 
2) Aceste numiri sunt forte usitate în Bucovina. 
5) S. Petri. Vocab. port, românii-germanti. Sibiră. 1861. 

A. T. Laurian și 1. C. Massimiu, Dietionariulii limber române. Bu- curesci, 1873, p. G84, — 
% A, de Cihae. Dictionnaire, î. I1, p. 54, 
5) Usitată în Transilvania, com. de Dlă-Gr. Crietunaş. 
*) Cărţile sătenului românii. Gherla. 1880, p. 28 şi 
1) Usitatit în jurulă Ohaba- mâtnicului” în Banată com, d Dlă I6nii Sto!ceseu. 

%) Usitatăi atâtă în Bucovina, câtii sn Muntenia 
3) Com. de'Dlă X, Barbu, 
12) Com. de Dlă [.D. Iondrosomit; și Ionii Caragiani. 
11) Acista numire e usitată mat cu samă în Muntenia, Vegi 

A. 1. Odobescu, M'evăz-zyrmpestzee. p. 10, 
12) După Polizii, Vocab. și Cihac, op, cit, p..716 prin 'cuven- 

tuli „Ciorotiăt sar înţelege i Corbuli. Mie însă numi 
vine a crede acesta, După câtă sciăi că „Cioroiit se numesce numai bărbătelulă „Croreit. i
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* penelor Cioroiii-negru, Ciorolii-cenușiii, și 
Cioroii-venătii!), Gri unii puii de căoră sâi o 
ci6ră mică: Cioroiașii, Cioruţă și Ciorcuţă.?) 

„Cioroiuli“ se numesce în unele locuri şi 
„Ciocoii, Etă ce ni spune în privinţa acâsta I. C, 
Massimii ; „In unele locuri Cioeoviii se dice în loci 
de Cioroiiîi, și pretutindenea, în România liberă, este 
cunoscută espresiunea: „Ciocoii guleratii“ aple- 

cată de ţerunii la aceia din cei ce numesce eli cioeoi, 
cară respundii câtii mai bine la tipulă ciocoiulu i; 
— acesta din urmă însemnare este decisivă pentru de- 
terminarea etimologiei cuvântului ciocoii, asupra 

„căreia sati datii multe și diverse păreri, de. cari lecto- 
ulii va fi, credemiă, mulțămitii că-lii seutimii: fiindii 
că ciocoiii este masculini din ciocă, formată ca 

și vulpoiii, broscoiii, museoviii ete. din vulpe 

brâscă, muscă; fiindii că, în faptă, se şi dice pe a 

locurea ciocoii în lociide ciorofii, ră ciocoiii 

guleratii este singurii usitatii, pre câtii noi scimiă, 
în locii de cioroii guleratii, adică în loci de 
acea cibră, care e bălțată sii încinsă pre la gâtii ca 
cu o specie de gulerii mii albii de câtii restulii cor- 
pului ; aceste dâue împrejurără ar fi indestule u ne în- 
credința că ciocoii se l6gă de aceea=ţi origine cu 
ciocă, că nue „decâtii masculinulii ciocei; dară 

mai multe alte împrejurări vinii se confirme acâsta eti- 

mologic : numirea de eroneanii, specie de vulturii 
DOO IO . ă ! 

') In Bucovina și Muntenia com. de Dlă P. Ispirescu. 

1) In Bucovina și la Polizit Vocabularii româno-germaniă.
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lașăii, lucomii și spureatii, incă se aplâeă la așa numiții 
cioeoi mari, alii cărorit stomacii este mai largii și 

3 

e mai greii de săturatii ca ulii ciocoilori mici sâii 
-cloroilorii; în fine, prin o reminescință a paseri- 

lorii dela loculii Stymfalii, cari. infestă, pre locuitorii 
Areadică cu înfricoșatele lori clocuri de fer i, 
"Românul a aplecatii și ciocoilorii, ce-lii storeca, 
numele de paseri cu ciocii de feriit,!) 

II. 

Cum că numirea de „Ci6ră-n grăi“ trebue să 
fie forte respândită în poporii se adivevesce și din ur- 
mătoriulăi pasagiii pre care îlii sestemii dintr”o colindă : 

De le-ţi mai vedea 

Spuneţi-i așa 

Că holdele-i tote 

Copte-si şi resecopte, 

Și vinii păsărele 

Și ducii spicurele, 

Vine Cidrancdgră 

Duce claia ?ntrigă, 

Vine Corbu-negru 

Duce stogu "ntregu, 2) 

Câtii pentru numirea Stance ă, Cioroviii, Cio- 
Și celelalte, cari saii înșiratii aice, 'să se vedă 

r6ică ş 

  

„__2) Glossariii, care cuprinde vorbele din limba română . străină prin originea sii forma loră. Bucuresci. 1876. p. 155. — Despre cu- ventulă Ciocoii vedi și articululă despre Ciocârlani în t.L p. 2354. alii opului acestuta. 
2) Diet, de Petru Crăciunașii și com. de Dla. Gr. Crăciuna şi
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mai pe largii datinele, credințele și ancedotele, ce le 

reproducemii mai la vale. 

XII. 
Cu privire la acestii genti de paseră, a cărorii mulţime 

se numesce cu unii cuvântii technicii poporanii „Ci o- 

ră vies esistă la Românii din Transilvania următârea 

credință : - | 

Când t6mna sbâră mai multe Ci6re fârte pe 
susii, atuncă se dice că ele ducii spice de grâii la nisce 

călugări din resăritii, pre cară numai cidrele 

îi hrănescii cu spice de grâii de prin ţeri străine. !) 

„ Poporulii românii din Crișana spune și crede, că 

Cidrele vera își scaldă puii. golășei în unele ape 

dintre hotară. Aceste ape sunt bune pentru farmece 
„rele. Dacă cine-va doresce să strice pacea și liniscea 

altuia, atuncă se dă pe lângă babele vrăjitâre, noue la 

numării, Aceste babe, de-odatăi- se ducii n6ptea, când 
nimeni nu le vede, la o apă între hotară, unde sciii de 

bună samă, că și-au scăldatii Ci6rele puii. Fie-care 

ie trei stropi în vasul părăsită ce-lii ati, dar” maă bine 
întro hârcă de câne; apoi fie-care încinge în apă aceca 
trei fire de pării de lupii turbatii icendii unele cuvinte 
magice. Acesta o repeţescii ele de n6ue oră în ndue 

nopți de Marţi, totii la 12 6re, așa ca nimeni să nu le 
v6dă, căcă altcum pe pace de pogace“ Cine are 
apa acesta pâte apoi forte multe nevoi, multe vrăji și 

farmece, 2) : 

UD) Com. de Dli Gr. Crăctunaşii. 

2 „Albina Carpaţilori an. IV. Sibiră. 1980, Nr, 16. p. 249.
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Românii din Bucovina spunii ca Cidrele sunt 
domnitOrele venturilorii, ele pârtă și con- 
ducii vânturile unde voescii și în cotro voescii, pentru 

s A că ele sbâră nu numai după ventii, ca alte paseră, ci 
şi contra venturilorii celorii mai mată și mar aprige, si 
venturile nu sunt în stare să le dea josti. 1) 

LV. 

Im pronosticulii din „Calendariuli. bab c- 
lor is, compusii de A. Panniă, Provinii următârele ver- 
sură despre „Cidre«: 

7 

Cidrele strînse grămadă, 
Când pe susă chiuindi sboră, 
Etna ne vestescii zăpadă, 

Er vera ploie scii noră. 2) 

Cum că Cirele prevesteseii schimbarea  tim- 
puluă spunii și eredii și Românii din Moldova, Buco- 
vina și Transilvania. Așa spună ci, că Cid rele, 
când sbâră fârte pe susii și croncănescii sâi 
croncăescii, prevesteseii vreme rea, Când se stringii 
multe la ună locii și nu-și află stare și alinare, ci 
nencetatii sbâră în colo șin e6ce strigândii, prevestescii 
na apropierea unui viscolii mare și seră, ră v6ra 
plic, vânturi și furtune mark, 2 

FI 

  

1) Dictatit de C; Diaconescu, română bătrânii din Calafindesci. 
*) Calend. pe an. 1848 p. 32. “apud: G. Dem. Teodorescu. Încercări critice asupra unorii credinţe, ete. Bucuresei, 1374, p. 92, 
2) Credinţă comună tuturoră Româniloră din Bucovina,



Când se pună Ceoeile — adică Ceucile — 
pe vârtulii copaciloră sâii pe ali caselorii, — Își as- 
cundii capul în aripă, s6i se more în apă, — s6ii 
sbâră cu ceveulii (cioculii? deschisi și triste, atuncă 
de bună samă preste seurtii are să plâie. Când se 
adună Ceocile și Corbii și sboră ficenda sgomotii 
mare, fâlfăindii din aripă, atunci Gră e unii semnii că 
preste scurtii timpii are să ploie. 1) 

„Croncănituliă cidrelor i, în unele împre- 
jurără, se consideră de cătră Români și ca unii semnii' 
reii. In „Convorbiri literare“ aflămiă urmă- 
torele șire, cară întăreseii eşistinţa acestei credințe de- 
șerte: „Când urlă vre unii câne sâi vre o ciâră 
croncănese, babele se spăimântâză socotindii că 
senmii de mârte însemnză.“ 2, Asemenea și Românii din 
Transilvania credii că peroncănirea cir elorii 
prevestesce mârte3) 

V. 

Punch români din "Transilvania, când Ii se schimbă 
dinţii sâi măselele, după ce cu ajutorăulii unei aţiș6re 
scii și cu degetele scotii dintele, care se clatină, îlă fată 
se dueii cu densulii afară și aruncându-lii peste casă ici : 

Na ci6r unii dinte de feră 
. Șimi dă altulii de oţelă! %) 

) Cărţile sat. rom. Gherla. 1880. p, 25 și 29, 
An. VIIL Iaşi, 1874. p. 73,- 

3) pămiculă sedlei“t cete, redact. de V, Romană, an. 1. Sibiră 

  

1863. p 
5) Cori, de Dlă Gr. Crăciunași.
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Ac6sta datină esistă și la pruncii din Bucovina ; 
aceștia încă aruncă dinţii și miăselele cădute preste casă, 
după ce mai ântâiii rosteseii de trei ori după olaltă 
următorele versuri : | 

Na ciâr' unii dinte de osii 

Şi-n dă altulii mai frumosi, 

Na cir unii dinte de feri 

„Si-mi dă altulă de oţeli!!) 

Făcândii aeâsta, cugetă că, dar nu numai ci, ci și 

maicele lorii, cum că vor căpită dinți tară, sănttoși 

Și frumoși. 

VI. 

| Omenii cei negricioși, adeseori sunt porecliţi de 

cătră Români „Ci 6 ră Unii cântecii poporanii ni I Spune 

în privinţă acâsta urmatârele: 

Bat?o legea, civră ntgră, 

Cum mi-a făcutii de mi-l dragă. 

Na, căoră, ună leii bătutit 

Să-mi desfac ce mi-ai făcutii !2) 

Insă mai en sama Țiganii sunt poreecliți cu 
acestii nume, din causă că peliţa de pe obrazulii aces- 
tora e nâgră mai ca șipenele Ci6relorii, apoi și din 
acea causă, pentru că precum Cidrele sunt forte 
obrasnice și îndrăsneţe, că le alungi întro parte și ele 

sentoreii pe de altă parte înapoi, așa facii și ţiganii, 

!) Dat. şi Cred. Rom. din Bucovina. ” 
2) Din colecţiunea mea inedită,
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oră şi câtii i-aY "alungă dela casă, ori și câtii ai căută 
să te desbăreză de denșii, cr totu-și ţi se vâră în ochi 
şi-ţi ceri câte de tote. 

Ba! nu destulă numai atâta !... Românii ati maă 
înventatii încă și-o mulțime de anecdote, o mulţime de 
istoridre glumeţe, în cari se arată, că ţiganii. nici .nu 
voescii să 'rostâscă numele acestorii paseri - ca să nu se 
poreclâscă și batjocurescă singură pre sine. | 

Sperii că vro câte-va esemple din aceste ancedote 
vor fi bineprimite, dacă le voii înșiră aici spre destra- 
gerea cetitorilorii. 

Etă-le-ay și acestea ! 
Unii țiganii găsi în mijloculii unui drumi o 

Ciră mârtă, lângă care se puse și începă a întrebă 
singurii : | 

Ce să fie ore? să fie cidră? 
Mă faci singurii de ocară ; 
Să-i dicii ciorori? 
E din satit dela not; 
Să-r dici Stancă? | 
Stancă, o chiamă pe mama ; 
Să-i dicăi prepelitauşii ? 
Nu! 

Să-i dicii porumbițauști ? 
Nu! o 
Mi se pare că-i unit dita clamposă ! ) 

* 

ANL ţiganii găsi asemenea o Cidră mortă și 
nu sciă ce e. O luă apoi și ducengu-se la Bulibașa, 

:) IL. Wartha. Calend. Basmeloră și ală cânturiloră pop. pe an, 1817, Bucuresei, p. 73. 

3



adică la celii mai mare alii ţiganiloriă, și arătându-i-0 

îlii întrebă ce să fie, cră acesta îi respunse: 

Asta e ce-va, 

Vine de unde-va, 

Se duce unde-va 

Și-a murită de ce-va! 

Unii alii treilea ţiganii, ce gedea mai la o parte, 

auqindii. adaugă : 
— Vegi dacă e Bulibașă, cum scie de tâte!!) 

A treia ancedotă : 
Unii ţiganii vede o Ciră pe unii arbore, 
— Ce pasere să fie asta? — dice clii: 

Să-i dicii Cioră 

- Mi-i că sbâră 

Și dă pe tica de ocară! 

Să-i qicăi mai bine: 

Porumbosii, poposit 

Cu cioculii coviîltirosii 

Cu cvda fatapanosii. 

NE “Poemai atunci trecendii unii vânătorii pe acolo 
trage cu pușca în Cidră și-o omoră. 'Țiganulii cumo 
vEqă că a cădutii josii mortă se apropii de dânsa și 
începi să o jelscă astfeliii : 

Săraca ce-va, 

Cum te-a omoritii cine-va! 

1) II. Wartha. op. cit.
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Fii sein cum te chiamă pe tine, 

Dar m$ pâcăleseii pe mine! 4) 

se 

Din aceste trei aneedote fârte lesne se pote cu- 
nâsce câtii de „batjocuriți sunt bicţiă ţigani, că ei chiar 
şi singuri nu se încumetă a rosti cuventulii "cu care 
sunt porecliți în tâte părţile unde se află în contactii 
cu Românii, atâti în România, câtii și în tâte ţerile 
române de sub sceptrulii austro-ungarii. Din tâte păr- 
ţile audi pre Români apostrofindu-i Ci6ră, Cio- 
râic, Ciordică, Cioroiii şi Craneăi și câ-- 
râindu-ă : 

Cârii ciâră 

Dela moră 

Cu făină'n pâlă, 

Că pe tatălă tăi 

Tai mâncat 

Nesărută, 

Nepipăratii 

Co lingură de păsatii !2) 

"Şi de ce? — pentru că sunt negrii, cutezătoră și 
obrasnici ca și Cidrele!. 

“Femeile, cari sunt negricidse și aii alunele pe 
obrazii, încă îndătincză Româniă ale porecli cu cuven- 
tulă „Stancăe 

  

1) 1. C. Fundescu. Basme, oraţii, pâcălitură și ghicituri, E d II. Bucuresci. 1810, p. 135, 

3) In Bucovina şi Transilvania, . com. de Dli Gr. a lui 
I. Sima, 

9x
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„Stancă“ după cum prea lesne ne putemii în- 
credinţă din istorie, eră mai de multii și unii nume de 

botezii fârte usitată la Români. 
“In legătură cu numele acestei paseră eredii că mană 

stă încă și numele de botezii și connumele Staneciulii 
și Stanciuculii, care e, mai alesii pintre ţigani, 
forte lăţitii. | 

Intro satiră despre țigani provinii urmatârele versuri : 

Stanetală paraleli 

Mare archireii ,.. 

VII. 

Dela datinele și deprinderile Gidrelori aii 
formatii Românii în decursulii timpurilor și-o mulţime 

de proverbe, dicale și asemănără, cară astă-Qi sunt forte 
respândite și adeseori întrebuințate. 

Unde lipsesce păunulii, cidra se pare 
paserea cea mui frumâsă“ — adică unde lip- 

sescii cc mai de cinste, acolo cei "mai prosți prindii 
locii mai buni, 1) 

„Cidru când a întrebat? ce pasereă 

mai frumbâsă? ca a arătatii pe puii cil 

— adică fic-eare mai multii ale sale le cinstesce, 2) 

De câtii tâtă vera cioră 

Mai bine o di șoimii în vâră. 3) 

  

:) Convorbiri literare. an. VIII, Iași. „Î94—15, p. 69. 
2) Idem,. p. T0—T1, 
3) Antoni Pannii. Proverburi, Part. II. p, 3,



Sâi: „decâtii unii anii Cidră, mai bine 
o di șoimii!) — adică să poftimii mai multi la 
cele de cinste, mai bine să fimit Gmeni căutați, băgaţă 
în samă o di, decâtii totdcuna nebăgați în samă și 
despreţuiți. 

„Undeeste stâervuli, acolo se adună 
ci6rele“:) — adică unde e ce-va îni darit de capă- 
tatii, acolo fie-care alârgă. | 

„Cidră în locii de privighitâre nu se 
pote vinde“), — adică unii lucru:prostii, uritit 
nică când nu se pote asimănă să vinde în loci de 
unii lucru delicatii, frumosii și preţiosii. - 

Cidrei câtii să-i cauţi mucar 

Fa toti îţi va dice: gar!0) 
N . ” 

Acestii proverbii se aplică celorii prosti, neinvă- 
țaţi, cărora oră și câtii i-ai spune, ci totii a lorii o ţinii, 
căcă mai capii deșteptii ca să te potă înţelege, 

Ci6ră lângă cioră trage, 

Alte paseri nu-i sunt drage. 5) 

i 
Adică cei fără de rușine, cei groși de obrazii totii 

la Smenă de pănura lorii tragii, toti cu de-aceștia sen- 
soțeseii, macar oră și câtii ai voi să-ă abaţi dela acesta, 
căci mai dice și altii proverbii: 

*) Convorbiri lit. an. VIII. p. 72. 
2) A. Pannii. Proverb. Part. IL. p: 78, 
3) Idem de cadem. p. 117. — 
*) A. Pannii. Proverburi, Partea II. p. 40, 
5) Idem de cadem. p. 33,



Celui fără rușinare. 

„De-i dai ce-van obrazii sare 

' E Să ţi se urcen spinare. 1) 

„Numalen unii găinaţii de Cidră marea 
nu se spurcă“2), —— adică o singură minciună, ce 

o rostesee cine-va nu pote seduce pre nime, 

»Ciră la ciră nu sete ochii, sâi 
după cum sună acestii proverbii în alte locuri: „corb îi 
la corbii nu sete ochii“ adică amploiatii la 

su 
amploiatii, advocatii la advocatii, medicii la medicii, 

jefuitoriii la jefuitoriii, : nică cândii nu-și facii unulii 
altuia reii. 

= 

„pă trecutii cidra peste casă“ — adică 

Sa dusii, a trecutii binele ce-a fostii. — E densemnatii, 
că prin acestii proverbi: se constată totodată și credința 
Românilorii, că sburândii vre o cidră preste casă e 
semnii reii, 

„Cira cu cidra — adică fie-care se pârtă 
totd6una cu Gmeni de pănura luă. 

„Cidra totii ctâră“ — adică omulii neru- 

şinatii și obrasnicii din fire, nici când nu se pote în- 
dreptă ca și Cidrele. 

Săraca mândruţa mea 

Câtii e ea de neteaea: 

Demincţa când se scolă 

Cidrele din capi îi sboră, 

  

1) A. Pannii. Prov. Partea III. p. 83. 

1) Idem de eadem. p. 124.
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Iră şera când se culcă 

Gândesei că-i o cioră smultă. 1) 

Acestii proverbii se dice cu privire la o fâtă, care 
aa 
își negrijesee corpul, care âmblă nespălată, nepeptă- 
nată și, n6gră. 

In fine credii Românii ca tâte Cidrele, câte 

le-am înșiratii aiec, afară de Ceuce, sunt necurate, 

spureate și de-aceea, ferită Dumnedeii ca unii Românii 
să mânânce când-va carne de Cidră, 

Dela cuvântulii „Ci6ră“ și „Stancă“ precum 

și dela derivatele acestorii cuvinte se află în România 
mai. multe numiri de localități, și anume: Cădră, Cio- 

râcă,. Ciorancă, Ciorani, Cioranii, Ciorari, Cioriăsci, Cio- 
resei, Ciorâţa, Ciori, Cioroiașii și Cioroiii, Stanca și 
Stăncuţa. 2). 

VIII. 

„Afară de datinele și credinţele, proverbele și qi- 
calele, cari s'aii înșiratii până aice, merită a fi repro- 
dusă încă și următârea legendă despre Cidră, care 
am audito dela unii Românii din Frătăuţii-vechi : 

Dice că Dumneqeii, după ce a ziditii lumea și 
tâte vietăţile câte se află intensa, a poroncitii într”o 
di ca tâte vietăţile să se adune la unii locii cu puii 

lorii ca să: vâdă cine ce a produsii. 
Vietăţile îlii aseultară și se adunară din tâte 

| părțile. | 

1) Com. de Dlă Gr. Crăcrunașii. 

*) D. Frundeseu, pop. cit. p. 117, 118, 454 și 455, — 

,
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Dumnedeii sa uitatii la puii fie-cărcia și toți i-ati 
plăcutii, și pre toți i-a“luatii în samă. 

Etă că la urmă, tocmai când dete Dumnedeii 
drumulii vietăţilorii adunate, vine și CiGra cu puiulii ei,. 

— De unde ai tu puiulii acesta? — o întrebâ 
Dumnedeii, cum dete cu ochii de densa. | 
„— De unde să-lii am! — respunse Cidra plină 

de mândrie — acesta e puiul mei! 
-- Nu e cu putinţă ca acesta să fie puiulti unci 

făpturi de-ale mele! —  dise Dumnedeii mai departe. 
— 'Lâte făpturile mele aii pui frumoși și atrăgătoră cii 
numai de-a dragul să te uiţi la denșii, pe când alii 
teii e așa de uritii, că ți-i mat mare greulii să te uiţi 
la dânsulii !... Intâree-te de grabă înapoi de caută și-m 
adă alti puri, căci pre acesta nu potii să ţi-lii ie 
în samă,... acesta e din cale afară uritii!... | 

Audindii. Ci6ra cuvintele acestea sa întorsii 
scârbită delu Dumnedeii și apucândii lumea în capii a 
âmblatii în lungii și lati dâră va află altii pulii mai 

- RE - frumosii de câtii alii seti. Dar” de giaba!... Nicăini ma 
pututii să afle puii după placutii seii. Decă întornându-se 
ca cră-și la Dumnedeii dise: 

— Dâmne! âmblatam lumea în lungișii și cur- 
medișii, dar puii mai cilibiii și mai frumosi ca alti 
meii nicăiră nam pututii află. Dumnedeii, audindii acesta, 
începă a zimbi și disc: 

— Ai dereptate!... așa sunt mamele!,.. fie-care 
cugetă că pulii mai frumosi de câtii alii seii nu sc 
mal află altulii, de-ar fi acela ori și câtii de uritii!,,. 
Fie-care își laudă pre alii seii!,.. Și cum rosti cutin- 
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tele acestea luâ și pre puiul CiGrei în samă și-i 
dete apoi drumulii să se ducă sănătâsă de unde a 
veniti... 

IA. 

Altă legendă despre Cioră, care mi-a istorisit?o 
Constantinii Isopescu, învățătorii din “Frătăuţii-vechi, 
sună precunr urmeză : | 

A fostii odată o Cioră, care nu mai avea nică 
când parte din puii sei, căci în totii anulii veniă 
Uliulii și-i mâncă; 

Nu odată îşi frământă biata Cidră capulii : cum 
ar putea face ca sa aibă și ea puă ca alte paseri 2... Unde 
să-i sedtă puii, unde să-i erâscă și cum să-i ferâscă ca 
să-i potă scăpa de Ulii?... Cugetă ca ce cugeti : 
cum ar face și ce ar direge ca So scâtă mai bine la 
capătii, da” de giuaba!... mintea îi sta locului !... In 
urma urmelorii însă, după multă frământare și bătae de 
capii, îi plesni prin minte că dacă se va încumătri cu 
Uliulii, care totdâuna îi mânâneă puii, acesta, ca cu- 
mâtru, va av utâta obrazii pe lângă nasi și nu-i va 
mânecă și mai departe puii. Decă întâlnindu-se ea întro 
di cu Uliulii și luându-se cu densulii de vorbă, îi dize 
în urmă ca să se încumitrâcă cu densa. | 

— Bine! — respunse Uliuli — mă încumătreseii 
bucurosi. | | 

— Îţi mulţămeseii din totă inima peutru bună- 
tatea ce voescă a-mi aurită! — dise mai departe Cidra, 
— dar, afară de aeâsta, ași mai avă încă o rugăminte 
la Dta 

— 

-i
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— Şi aceea ar fi? — întrebă Uliuli. 
— Ca de astă-di înainte să nu-mi mai mânâncă 

Pe | puii! — 
a 

— Ecă-ţi făgi iidueseii și acesta, numai de una 
te-ași pofti și eii: să-mi spui cum arată puiă tă, ca 
să-i potii deosebi dintre alți pui ? 

— Paii mei! — respunsă Cidra plină de mândrie 
— Sunt cei mai cilibii și mă frumoși dintre puii tutu- 
rorii paserilorii de pe faţa pământului. - 

— Daca e așa, cum spui, apoi să ai parte de 
denșii, că eii de adi înainte nu nvorii atinge de deașii ! 
— dise mai departe Uliulii si sburândiă se cam mai 
duse în trâbă-și. 

Cidra; Ducurâsă ci a pututii înduplecă pre Uli 
ca să nu-i mai mânânce puii, sburâ asemenea în cotro 
s'a fostii îndreptatii. 

AÎmblândiă Uliulii, după ce sa despărţitii de cu- 
mitra sa, în colo șin eee și căutândii dâră ar put 
află câte ună alta de rendulii mâncării, nu află numai 
pui de gungură, de cuci, de mierlă și de alte 
paseri, adică totii numai pui frumoși, Deci cugetândii 
clii în mintea lui cea de Uliii, că aceștia vorii fi puii 
cumătrei sale și voindii a se ţint de cuvântii, nu se 
atinse nică decum de dânșii. 

„Aşa a păţito elii tGtă diua ace ca, în care Sa în- 
cumătritii cu Cidra, și totii așa șin (iua următore. 
Dar nu dise nemică... Inghiți noduri și tăcă: ea pi- 
ticulii. 

A treia di însă, resbindu-lă fâmea alergândii în 
colo și?n edee după mâncare, tă că toemai când sin-



guri nu mai sciă ce sineâpă ca să nu închine stâgulii, 
dă peste unii cuibii cu.pui de Ci6ră. Și cum dete cu 
ochii de dânșii și-i văqă că sunt așa de uriţi şi de 
'zăbăloși, nu mai stete multii pe gândură, ci mi-i apucă 
de-a rândulii la: scărmiănatii și câtii ai scăpără în am- 
narăii mi-i puse pre toți la inimă. Eră după ce s'a să- 

turatii bine se șterse frumușelii pe botii și... pe îcă în 

colo ţi-i drumulii! ... - 

Ciâra, care în timpulii acesta, eră dusă de a casă 
ca să aducă și ca câte ună alta pentru mititeii sei, 

când se întârse îndărăptii și xoi să-ă hrănescă, hrănesce 
dacă ai pre cine!... cuibul eră deșertii și puii can 
palmă !... Ea, vădendă că cuibul e goli și put! 
nicăini, din colo, din eee, caută în drepta, caută 

în stânga “d6ră-i pâte unde-va află, da” de giaba!... 
despre pui nici pomană !... Mai stă ce mai stă, 
ca să vedă de nu vorii eși de unde-va, apoi mal 
trage ră unii rotogolii prin împrejurimea cuibului, 
și când colea, în locii de pui, dă peste o grămăgidră 
de pene, de cotoră și de aripi frânte și pline de sânge. 

— Nu mal remâne nică o îndoială, bliăstimatulii 
celii de Uli 6ră mi-a mâneatii puiuţii,.,. dragii mamii, 
puii mamii! — qise Cidra scârbită, când dete cu ochii 
de pene și de celelalte remășiţe ale puilorii scă. 

Nu multii după acâsta întâmplare sentâlnesce ea 

Gră-și cu cumătrulii seii și cum îlii zăresce de departe 
îi dice: 

— Așa mi te-ai ţinutii de cuvântii, cumitre!.,, 

așă-i că 6ră mi-ai mâneatii puiuţiă, mânca-te-ar vermil 
să te mânânee! 

2
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— Șuguesci, cumătră, ori vrei să-ți baţi joeii 
de mine ? 

— Et, să șuguescii ? . - 3 

— Dacă ași fi avutii ei de gândii “ca să nu mă 3 

ţinii de cuventii și dacă ași fi voitii să-ţi mânâncii puii, 
atunci mașă fi răbdatii tâme due dile întregi, după cum 
am ri ibdatii, ci ţi i-ași fi mâncatii în Ciua cea dinteiti. 
Așa însă am trebuit să âmblu cu maţele corăindu-mi 
de fâme până.mai nainte, când dădui întwo seorbură 
de răchită putregăiosă peste unii cuibii cu nisce pui 
așa de negrii, uriți și zăbăloși,. de-mi eră mai nare 
greulii să mă uitit la denșii ; și den “ași fi fosti ruptii 

” în coși de fâme, deii că nici nu nPași mai fi uitati la 
dânșii, da decum să-i mânâneii !.., 

— Incă mai aă obrazii să te desvinovăţesci ?... 
—. Ce feliii 2... de ce să mă desvinovăţescii? 
— P'apoi bine, mai seiutii că aceia sunt puii meă! 
— Cum!.. - aecăa aii fostii puii tt! 
— A. cui să fi fostii dură 2... AXtăr scii că nait 

tostii, nică a altei paseri, ci numai ai mei! | 
— Drapoi bine, cumătră, Dta mi-ai fostii spusti 

să puii Dtali sunt cei mai frumoși pui din lume, și nu 
nisce sluţenii și uricăună pre cară le-am mâneatii eii!,... 
Spune-mi: nu-i așa?.,, ” 

— Fie-care ali sei îi pare mai frumosi, ca a 
. = altuia, de-ar fi acela oră și câtii de slutii și urit. Așa 

și cii am cugetatii că puii mă sunt ecă mai frumoşi 
pui din lume, - 

— Dacă ai cugetatii așa, apoi, nu-ți fie cu bă- 
natii,... a Dtali e vina!... Eă unulii mi-am ținutii 

s



făgăduinţa, am mâneatii ce-a fostii mai uritii, și nu ce 
a fostii mai frumosi, după cum mi-ai spusii !., . 

Așa cuvântă Uliulii, și după acesta avântându-se 
în susii sburâ mal departe în cale-și lăsândii pre Cidră 
cu buzele umfate. : 

Că6ra, focii și pară, de mânie, seluâ la fugă după 
densulii voindii sălii prindă și să-i dee o scărmănătură 
ca so ţie în minte câtii a fi și va trăi, dacă ar fi 
avutii să mai trăâscă, Ă 

-De l-a prinsi oră ba, nu scii, căci mam fostii «i 
> 

căi pe-acolo ca so vedii ce face!... Atâta însă seiii, 
că de-atuncă și până în diua de astă- Qi cum vădă Ci.6-. 
rele pre vre uni Uliii dcuna începii a se fugări 
după densulii și nu se lasă până ce nu-lii prindii și-l 
omră. 

De —



Ţarca. 

I. 

— Astă-Qi voii căpătă 6speţi! 
— „Pre cine?... de bună samă nisce n6muri, 

nisce cunoscuți ?.,. 
— Nuseiii !,.. n6mură cunoscuți, oră necunoscuţi! ... 
— »D'apoi bine!... de unde scii dară că vei că- 

pătă 6speţi ?.., cine ţi-a spusii?.,, 
— Cine să-mi spue!... ia o pasere!,., 
— „Care ?... nu cum-va vi”o pasere măâstră ? 

— Nut... alta!,., an caută colo spre celt 
gardii !... vedi-o cum sare din parii în parii !... accăa 
mi-a spusă ! : 

— pâșa!... acuma mă mai vii de-acasă!,.. 
acuma te pricepii ce voesci să dică!... 

% 

Acesta e unii dialogii, pre care-lii întâlnimii fârte 
adeseori la poporulii română, și ecă ce vorii fi petre- 
cutii mai multii timpii la ţcră, și se vorii fi înteresatii 
mai de-aprâpe de obiceiurile, credinţele și reminiscinţele 
strebune, vorii pricepe îndată despre ce feliii de pasere
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e vorba. Sunt însă deplizii încredințatii, că cei mui 

mulți, pentru că nu-și prea batii capulii cu datinele și 
credinţele  stremoșesci, nu vor pricepe nemicii din 
acestii dialogii. | 

Remâne deci ca totii noă să-i esplicămii înţelesulti. 
Paserea, despre care se face amintire în acestii 

dialog, e "Parca, lat. Pica -caudata Briss. germ. 
die Elster. | - 

După credinţa poporului românii, când Țarca. 
sare din parii în pari scii de pe-unii pomii pe altulii 
de naintea uncă case, prevestesce prin cânteculii seii 
venirea unorii Gspeţi. 

Dar mulți nici acuma nu, vor sei cu siguranță 
despre ce feliii de pasere e vorba. Şi cu totii dreptulii 
căcă sub numele indicatii e _ennoscută numaă în Buco- 
vina și Moldova. 

Poporulii românii din unele părți ale Transil- 
„vanici o numesce Țărcușă!) și Frașcă2), în alte 
părți însă Sarecă.3 

O cimilitură din ţinutulii Lapușului, publicată în 
f6ia poporană „Ședetârea“tj sună: 

E lungă 

Nu-i furcă ; 

E. n6gră 

Nu-i ţigancă ; 

- E albă - 

* Și nu-i domnă, 

1) Com. de Dli Gr. a lui 1. Sima, 
2) Com. de Dlui N. Barbu. 
3) Com. de Dlă Gr. Crăcunașii, | 
4) An. II. Budapesta, 1816, p. 50.
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E adunătoriulii ci, Dlii Aleesa Lateșii, o deslâgă 
astfeliii : „Sarea, o paserei e 

Toti „Sarcă“ se numesce paserea acâsta și de 
ătră, Românii din unele ţinuturi ale Ungariei. !) 

In unele părţi ale Muntenici însă, după câtii seiii 
cil, e cunoscută numai sub numele de „Coţofanăc, 2) 

_ In judelulii Gorjului se numesee Scirică, âră în celă 
ali Ialomiţei Caragaţă și Caragaţinii.5) 

In Banatii și anume în ţinutulii Oraviţei Cro- 
robară și Cioreușăt), Gră în celii alii Ohaba- 
mâtnicului Ciorcobară.5) 

In fine la Românii din Istria Cădică pl. Cioice 
și Șioică pl. ȘioiceS) la cei din Macedonia: Ca- 
racacsă?) Gră la căă din Epirii: Hârchastă,?) 

- pe Şi _ E9] 093 ps a r] . Bărbăţelulii acestei paseri se chiamă în 'Transil- 
ania şi Ungaria Sarcoiii 9), cră în Bucovina “Pa r- 
coăii. 10) a 

1) Com. de Dlii Elia Popii, învăţătoriă în Șomeutu-mare, 
2) În mai multe ist. nat. publicate în Bucuresci. 
?) Com. de Dlă I6nii Cornoti. — Despre numirea Cara- 

gaţă veqi și Dictionarulii limbei române de A. T. Lauriană si I.C. , , v, > 
* Massimii. p. 695, . i 

„___4) Com. de Dlii Ilie Trăilă, advocatii în Oraviţa, şi A. Oprea. 
Juristii, prin Dlă Dr. At. M. Marienescu. 

5) Com. de Dl I. Stoicescu, 
*) Convorbiri literare. an. VI. Iaşi: 187273. p. 893, 
*) Com de Dl Ionii Caragiani. 
*) Com. de Dli 1. D. Iondrosomii. 
*) Com. de Dlii Gr. Crăciunaşii și E, Popă. 

„19 E. de presupusi căm Muntenia bărbăţelulii. acestei paseri se 
va fi chiemândi, stii se va fi chiemată re când „Coţotani 
de ore ce încă pe la an. 1568, întâlnim envântulii Coţofani ca 
numele unui bărbatii. Vedr B.P, Hâșdăi. Cuvente din bătrunr. t, I. Bucuresei, 1875, p. 251. !
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Etă în câte-va cuvinte paserea, despre care fu 
vorba în dialogul arătatii mai susii, 

" Deci, după ceo cunâseemii acuma cu toții, să tre- 
cemii la datinele și credințele Românilorii despre densa. 

O lejzendă din ținutulii  Lapușului ni spune : ur- 
„mătârele despre Țarcă. | 

Dice că, însurându-se Imp ăratuli paseri- 
lori, a poftitii pre tâte paserile la o s păţii!), șipre 
tâte le-a cinstitii, le-a ospătatii şi le-a omenitii cum se 
cade. Fie-care a fostii îndestulită și mulţămită, 
„Sarea însă, totii sădă din blidi în Dlidu și 

totii strigă: „ţire și mie! ţire și miel 
Atună bucătarăulii, care se află în bucătărie Și 

nu-și putea da rândii cu pregătirea bucatelorii, mâniin- 
du-se pe dânsă,'că nu-i dă pace, ei totii cere să-i dea 
și că de mâncare, apucâ o lingură și aruncându-o după 
densa o lovi dreptii în spate, 

Câtii de avană va fi fostii lovitura aceea, nu potii 
spune, dar” destulii atâta că : cavanulii linguri re- 
mase pentru totdcuna întipăritii în spatele Sareci, 
6” e6da lingurei su prefăcutii în e6da Sareei, pentru 
că penă atunci Sarcele craii fără c6dă. 
o Sarca începă a sări în colo șin coce, a strigă 
şi a se clătină, că d6ră-i pică « lingura prefăcută în 

  

) Nunta în unele părţi ale Transilvanici şi Ungariei se nu- 
mesce „ospăț, : 

4
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c6dă. Dar înzădar! nici până în (iua de astă-i nu i-a 
mai picatii ceda, de și bate nencetatii dintrensa. 1) - 

XII. 

Românii din ţinutulii Șomeutei mari, în Ungaria, 

istorisescii : | 
Unii omii s?a dusi odată într”o pădure domnâscă 

după lemne. 
a * = PR 
tă că tocmai “and voiă elit să-și tae lemnele 

trebuinciâse, vine gorniculii2), îi ia carul cu boii 
și-i mână la curtea domnâscă. 

Omul, ca celă cu paguba, după ce se scărpină 

puţinii în capi” și se mai sfătui cu mintea, ce are de 

făcutii, se duse în urma gornicului, tremurândii de frică 
din pricina pedepsei, ce socotiă că-lii așteptă. - 

Dar când sosesee lu curte, ce să v6dă?... unii 
ospăţii mare ca acela de se duse vestea, şim loci să-l 

„_pedepsâscă, începură a-lii ospătă și pre densulii. 

Și maveaii cum să nu-lit ospiteze, de 6re ce mân- 
are eră destulă și prea destulă, căcă aii fostii tăiatii 
laviţele?) i-ati fostii ucisii bancele.i) Eră so- 
căciţele:) care de care se întreceaii cărândiă apă 

cu căurulii și tăindii lemne cu sapa. 
Omului nostru încă îi puseră de mâncare întrunii 

bliduţii plină plinuţii mai până pe fundii. 
  

?) Com, de Dli Gr. Crăciunași, 

2 Gorniculă = pădurariulă, 

3) Laviţele == laiţele, după cumle numeseii Bucovinenii. 

*) Bancele — scaunele. 

5) Socăciţele =— bucătăresele. —
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s Apoi îi deteră o linguriţă “ca st?ntingă cu ea- în 
“zama de sorbitii. 

Sătulii de-atâta ospății domnescii se seulâ acuma 
omulii dela mâsă, își înjugă boii la carii “și plecâ 
spre casă, 

Pe drumii îlii iînsoţ 
cântă, 

Omulii nostru însă, sciindiă din bătrâni, că cânte- 
culii Sarcei nu e semnii Dbunii, o hișii câtii o hișii, 
Da” Sarea totii Sareă!...- cu câtii eră mai desti 
hișiită, cu atâta câriiă, mai tare. 

„Atunci omulii se supărâ pe dânsa şi aruneâ în ea 
cu linguriţa ce-o aducea cu sine dela ospățulii | celii 
domnescii ; linguriţa se acăţă de e6da Sarcei, ende, 
a remasii până în diua de astă-qi, 

Etă de unde și pentru ce arc Sarca c6dă așa 
de lungă în forma unei linguriţe ! Do 

in și-o Sarcă, care îi totii 

IV. 

La Românii din Bucovina încă aflămii următorele 
despre Ţare că. 

A fostii odată unii omii la nunta unorii tineri îm- 
păraţi din dilele vechi. 

Cum și-a petreeutii elii la nunta aceea și ce a mai 
făcutii nu vă poti spune. Atâta numai că sa întorsti 
a casă co linguriţă de cuţitoriii2), ce se vede că 
a căpătat'o în darii dela socrii ccă mari. Eră după ce 
  

?) Acesta legendă mi-a com. Dlii E Popii. 
„2) In unele locurt se dice cusitorii ăi, 

4



a sositii a casă Sa pusii la mâsă șia inceputii a mânecă 

nisce zamă ferbinte, 

Etă, că, tocmai pe când sorbiă elit nani bine și 
mai cu gusti, vine la dânsulii o Țarcă si începe și 

ea a cere de mâncare, 

Dar omulii, năcăjitii fiindii dela nuntă, unde pe 
semne nu prea avuse timpii să mânânce multii, se mâniă 
fârte și asvârli cu lingura cea de cuţitoriii după 
“Parcă, care pe atunci nu avea c6dă. - Lingura împt- 
rătescă se împlântă cu gavanulii în spatele Țar- 
cei Gră e6da lingurei atârnâ înapoi. Și fiindii că zama 
aceca cră din nisee carne grasă de ie, sburândii 

Țarca se slei stulii, și a remasii lingura acolo. De 
atunci are Țarca câdă lungă și pestriță, pentru că 

“unde a apucatii odată a se slei stulit pe e6da lingurti, 

albit a remasiă, Gr” unde nu, negru a remasii. !) 

V. 

Alţi Români, totii din Bucovina, mai istorisescii 

despre Ţarcă încă și următârea legendă: 

"Dice că dintru începutii Țarca n/a fostii pasere 
ca acuma, ci ca a fostii chelăriţă la unulii dintre 

birturile cele mai mară și mai cercetate de 6speţi pe 

timpul acela. | 

Dar” fiindii ea ca și oră care altă fâtă de pănura 
ci, fârte îndrăsnâţă, sărindii înaintea tuturora și legân- ' 
du-se ca seaiulii de Gie mai de fie-care 6spe tenării și 

1) Cred. Rom. de pe lânsă Dorna, com. de Dli P. Ursului. 

7



frumosi, cure cercetă Dirtulii, pe lângă aeâsta mai fiindii 
încă și lungii de mână, înșălânidă și prădândii pre stă- 

"pânulii seii, Dumnedeii se supără amarii pe densa și 
spre pedepsă o prefăcă într'o pasere. Și de-atunci apoi 
pasere a remasii pent în (ina de astă-qi. Și paserea 
accea e Ţarea. | | 

Fiindă însă' că 'Țarca, ca chelăriţă, eră deprinsă 
a sări înaintea fic-cărui Gspe și a da de scire stăpâ- 
nului sei, că Geă acel și acela vine la Dirtii, de-aceea 
ca și acuma, când are să sosâscă vre unii 6spe la vre 
o casă, nu se pote răbdă de-a nu se duce mai nainte 
și a însciința pre căseni prin cânteculii ci, că în scurtii 
timpii are să vie atare 6spe la casa aceea, 1) 

VI. 

Până aică legendele și. istorisirile Românilorii 
despre originea Țareei, despre _colGrea penelori și 
despre e6da sa. , 

Credii însă că aică este rloculii să arătămii și acea 
împrejurare, că cele dâue istorisiri penultime nn se potii 
consideră ca „legende“ în adevăratulii înţelesi alii 
cuventului, ci după cum nam incredinţatii, ele sunt 
„numal nisce epilge ale unorii poveşti, epilâge, cari se 
istoriseseii în genere. în pers6na întâia, 

Epil6ge de acestea întimpinămii noi în poveștile 
române nu numai despre paseră, ci și despre alte ani- 
male, ba chiar și despre Gmeni. 

  

1) Com. de Dlă Orest Lujană.
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Muă fie-care istorisitoriii s6it povestitoriii incheie 
legendele sale unii epilogii sareasticii, în care figurâză, 
afară de paseri sâi alte animale, și unele persâne lo- 
cale, însemnate prin vre unii defeetii corporalii «ci și 
spiritualii, cari sunt prea bine cunoscute tuturorii as- 
cultătorilorii. - 

Unii esemplu: 
„Intoreendu-mă dela cutare și cutare nunti: — 

încheie povestitoriulii povestea sa — cu vo câte-va 
plăcinte calde, mă ântâlnii cu cutare. Ei mâniosă, că 
prea multii m& cincăesce, luai o plăcintă, i-o trântii în 

capii, și de-atunci a remasii pleșuvii. Mai în c6ee 
mă întâlnii cu cutare. Acesta vădendu-mă că rodii unii 

ciolanii, ce-lii căpătasemii și eii dela nuntă, ceră să i-lii 
daii luă. Ei năcăjitii, apucii căolanulii, îlii trântescii de 
picioralii lui, și... că păcatulă! omulii, pentru unii 

. 
căolanii, a remasii și astă-di sehiopii. 

; 

Ce se utinge însă de epilogulii despre Țareă 
trebue să scimii cii clii nu este locali, ei universalii,. 

pentru că, după cum am' vădutii, se află nu numai la 
Românii din Bucovina, ci și la cei div Transilvania și 
Ungaria, și este forte probilii că se va fi aflândii șPn 
celelalte părți locuite de Români. 

Prin urmare, după părerea mea, trebue să aibă. 

epilogulii acesta și Gre care însemnare. . 

Vu. | 
Am amintitii mai susii, că "Țarea prin cânteculii : 

seii prevestesce sosirea runorii 6speţi la casă, în apro- 

pierea căreia cântă, -



Ac6sta: credință este forte lăţitiă nu numai în Bu- 
covina, ci și celelalte ţeri locuite de Român. . .. 

Românii din Ungaria, șindeosebi cci din ţinutulii 
Şomcutei-mari ceredii că, dacă se pune “Țarea pe ver- 
fulii cască și face figuri cu c6da că cea lungă, atunci 
prevestesce că vor sosi 6speţi. Și?n care parte e întârsă 
cu c6da, dintracolo vor sosi 6speţii. 

La ucâsta ocasiune, mui alesi Româncele, (icii 
“Țareei : 

Veste bună Sarcă ! 
„: Dacă e de bine 

Adă-o lu mine, 
Dacă e de reii i, a aa 
Du-o la birăn ! 1) 

Când sărcuesee, adică când cântă Sa rea, 
spunii Românii din Transilvania, că prevestesce venirea 
unui Gspe sii a unci vești, șin cotro îi este c6da în-: 
târsă, dintracolo va veni vestea scă Gspele, 

_ Audindu-o românulii transilvănianii sărcuindii în 
apropierea, cască sale, dice: 

Hir 2) bună Sarcă, 

Hir bună Sarcă ! 

De-i de bine - 

A 3) la mine, 

De-i de reii 

De capulit tăi! +) 

') Com. de Dl E. Popi. 
1) IHir cuv. ung. însânmă veste. : 
2) A = adă. La Românii din Transilvania se află forte ade- 

seor, asemene prescurtări, 
*) Com. de Dlă Gr. Crăciunaşii, —
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„Șederea 'Țareei pe vârfulii acoperementului casei 
— dice, Wilhelm Schmidt în cartea sa despre datinele 
și, credinţele române, — însemnâză sosire a unorii 
Gspeți.« 1) 

Românii. din Banati, şi anume cei din ţinutulii 
Ohaba - mâtnicului și de prin împrejurime, spunii că 
atunăă când ciorăesce vre o Ciorcobară lângă 
o casă s6ii lângă vre unii omii, trebue să vestâscă ce-va. 
De-aceca românulii, ce-o vede și-o aude, dice: 

De vei grăi de bine 

Să fie de mine, 

De vei grăi de rei 

Să fie de capulă tău! n 

„„ Asemenea credă și Românii din Bucovina. Aceștia 
încă spunii, că dacă cântă 'Țarea denaintea unei case, 
s6ii pe unii parii, căsenii în scurtii timpii după acesta 
vor căpătă Gspeţi și adică din partea aceea, din cotro 
Date “Țarea cu c6da.3) e 

Ba! credinţa acesta o întâlnimii și la Românii 
din Muntenia, | | 

Etă ce ni spune Dlii G. Dem. Teodorescu despre densa: 
„Coţotana, — adică Țarea, —  cântândii pe 

parii, dă de scire că va. veni o rudă sâii că o veselie 
sc o mâsă aștâptă în diua aceea pe celii ce a audito 
ori a vădut”o. 4 

Ri 1) Op. cit, p. 21, 
2) Com. de Dlă I. Stoicescu. 
3) Credinţă forte Lăţită în Bucovina. 
:) Încercări critice asupra unoră credinţe, datine şi moravur?, 

sucuresci, 1872, p. 92.
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Cum că paserea ac6sta- prevestesce sosirea unorii 
Ospeţi sâii a unei vești, se vede încă și din următoriulii 
blăstămii : 

„Nu mai vine, veni-ar numele pe clori 
şi pe coţofene!)!) 

Mai departe: credi Românii, că dacă-li întimpină 
pre cine-va Țărcei câriindu, s6ii îl însoțescii pe 
cale, însemn€ză unii casii de mârte între nâmurile ecle 
mai apropiate. 2) 

Când cântă "area în apropierea uncă case insem- 
n6ză de multe ori și lucru re, pentru că ca cântă și 
a peritură, 3) N 

Aceste credinţe din urmă se văd” încă și din le- 
genda Românilorii din Ungaria arătată mai susii, 

VIII. 

Afară de acestea, după cum eredii Românii, mai 
prevestesce “area : și schimbarea timpului și a unorii 
eveniminte. o 

Aşa ni se spune la ţ6ră că 6rna, când se stringii 
“multe 'Țărci la olaltă și strigă tâte de-odată și faci 
larmă mare, prevestescii o fortună mare de omătii cu 
ventii viscolitoriii, 4 | Ă | 

Dacă în don de qi sbâră numai o “Parcă din 
cuibii, putemii sei, că de bună samii va să plâie; 6» 

1) G, Baronzi. Opere complete, Limba română și tradițiunile 
ei. Brăila. 1872. p. 86. — 

2) W. Schmidt. op. cit. p; 21, i 
*) Cred." Rom, din Frătăuţit-vecht, o 
3) Cred, Rom. din Cândreni, com. de Dlă P. Ursulă.!
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dacă esii amendue putemii fi linisciți, căci „va fi vreme 
bună. 1) | | - 

Când are să se nască vre o fâmete mare, atunci 
Țareile desfacă păpușoii de pe terine și le mânâncă tâte 
grăunțele, lăsândii ciocălăii goi. 2) 

| 1 

Mai departe, credi Românii, că crieriă și ficatulii 
Ţareci uscate bine și pisate până ce se facii ca făina, 
dacă se punii cut-va în mân are, acelui omii îi se ia- 
“odihna; acela mare stare. și alinare, mare casă nică 
m6să, ci âmblă ca și “Țarea de iei colea, căcă i se 
strică mintea. 3) 

- Economii, ce se ocupă cu stupăritulii, eredi că. 
primăvera, când stupii sunt aprâpe deu se seote afară, 
e bine a înpușcă o “Țarcă, -a o frige șia o pune sub 
coșniţa stupului. Făcândii aceâsta, eredi că, că stupuli 
sub care sa, pusii TȚarea friptă va roi mai de multe 
ori, va adună o mulţime de miere, mai pe scurtii că va 
fi în t6tă privinţa forte buni. *) 

Caii, ce sunt aprinși și tușescii fârte tare, se vin- | 
decă în următorăulii chipit. Românii prindii adică o 
Țareă și facii unii focii bunii în cuptioriii; după ce 
foculii arde bine și se scotii cărbunil afară, ci aruncă 
arca în lăuntru și-o lasă acolo 'penă se face totă 
serumii, 

1) I. Schinteia. „Seris6rea unui plugarii cătră redactorii, publ, 
în „Ședetorea“ an. I. Buda-Pesta. 1815. p. 47, . | 

2) Cred. Rom. din Ilișese:, com. de V. Ungurinii. 
3) Cred, Rom. din “Transilvania, com. de Dl Gr. Crăciunaşii. 
*) Com. de Dlii E. Popi.
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Atunci o scotii afară, o pisază bine și apoi, ames- 
tecândii făina ac6sta cu semență de Stege (lat. Ru- 
mex acutus L.) o daii eailorii aprinși ca s?0 mânance.! 

Prin acâsta procedură, credii ei, că caii bolnavă 
în scurtii timpii se vindecă și mu tușescii mai multii.!) 

'Țarea, după cum spunii Românii din satul Opri- 
șeni sâii Panţină din Bucovina, e bună de I6cii și în 
contra turbăciunei. 

Omuliă, care voesce să aibă unii l6cii forte bunii 
în contra turbăciunei vitelorii, prindeo 'Țarcă 
vie, Gră dacă nu se pote prinde vie, apoi o înpușcă. 
Nainte însă de-a o prinde face unii focii buni în cup- 
torăti, și după ce foculii su potolitii, armincă "Țarea vie 
sâii mârtă, cum este, în cuptorii, și-acolo o lăsă apoi 
penă ce arde și se face tâtă cenușă, După acâsta sete 
cenușa ei afară, o stringe bine întmunii vasii annmitii, 
și când se întemplă- vre o nenorocire, când turbă vre 
o vită, ieii cenușă de ac6sta și, amestecându-o cu apă, 
o daii vitei bolnave so bec, turnându-i totodată leşie 
de aeâsta și prin urechi; și dacă vita nuă sburată 

„cu turbăciunea, se vindecă de grabă, ră dacă e 
sburată cu turbăceivnea, nuse mai pâte vin- 
decă, de sar face cu densa ori și ce star face, 2) 

Mai departe se dice, că 'Țarea arsă, pisată și dată 
în tăriţe, e bună de oră și ce felii de durere ar av 
vitele în nuntru. Dacă nu se vindecă de acesta, de 
nemică alta nu se vindecă, d6ră numai de cuțitii. 3) 

1) Datine rom. din unele părţi ale Bucovinei. 
?) Dict. de Iacobii Popovierii, românii "din Oprişeni. 
3) Diet. de V. Flocea din Câmpulungii,
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Eră-și e datină în unele părti ale Bucovinci de a 
prinde sâi a înpușei câte o 'Țareă şi a o pune apoi în 
grajdiurile, în cari staii vitele, sâi a o restigni pe pă- 
reţii grajdiurilorii, cu să nu se apropie Ucidă-lii 
crucea de vite și să le muneâscă, Spiritul necuratii 
nu se pâte învoi cu Țarea, se teme de dânsa. Graj- 
diulă, unde se afli vre o '"Țarcă acăţată, e curati. 1) 

Acâsta datină, și credință se vede că e forte res- 
pândită pintre Românii din Bucovina, pentru că şi ei 
am vădutii la mai multe grajdiuri câte o "Țarcă aninată. 

>. 

Ori'cuă îi este cunoseutii, că "Țarca e o pasere 
forte neastâmpărată. | 

Românulii ţeranii, ai cărui ochi forte ageri nu 
perdii nemicii din vedere, observândii acâsta și vedendii 
că mulți dintre semenii sci poşedii câte ce-va din în- 
sușirile acestei paseri, nu se potii răbdă dea nu-ă bat- 
jocuri poreclindu-ă „Țar e ăe. , 

Astfeliti pre bărbaţii lungi în picidre, carii mergii 
prea iute şi totii sarii în colo șin coce, românulii îi. 
numesce „Părcoi“ si „Săireoi și sȚareă“ sc 
„Sarei“, | ” 

Asemenea și pre femeile limbute, ctirora li âmblă 
gura prea desii, le porecleseii „Țărcik și se dice că 
sli âmblă gura ca şi la Ţ ărei2), sc după 

1) Diet. de I. Popovietii şi V. Flocea, 
:) Com. de Dlăi Gr. Crăciuna si E. Popi, și diet. de 

S, Frâncu,
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cum spunii Românii din Muntenia „li merge ura 
ca la o Coţofani!) 

„Mai departe merită a fi îhsemnatii că Gnielorii ce 
se lasă a fi prea multii poftiți, rugaţi, „li se spune că 
„se coţofănescii“ Adeseori audimii pre Românii 
din Bucovina dicândiă : „nu te: coțofăni atâta 
adică : nu te lăsă a fi multi imbiatii, nu te lisă multii 
poftitii, rugatii, îndemnatii, .. 

Numele „Coţotan is după câtă sciii eii, nu 
este cunoscutii poporului românii din Bucovina, dar 
verbuli coţofăni este fârte respânditii. Dovadă 
despre acâsta, afară: de vorba de tote dilele avemii și 
următârele versuri, pre curi le reproducemii dintro sa- 
tiră poporană despre ţigani, culsă în satulii Căndreni : 

Pent eră ciâra borză 

Totii venia la nor la varză, 

De când sa coţofănitii 

Nici la curechiii ma veniti. 2) 

Mai rari se aude verbulă „sărcăic cu înţele- 
sulii de: a cântă, 

SI. - 

E de mirare că poporulii, fără să fi âmblatii la 
se6lă, fără să fi învtțatii carte, scie și aceea, că Țarca 
se ţine de genulii Cidrelori. 

Etă cum o esplică elit acâsta ! 

3) Com. de Dlă P. Ispirescu, -- ” 
2) Din colecţivnea na uedită,



— Țarcea e tăcută din Ci Gră, din nmit de 
Ciră, pentru că sună la glas ca și Cira, atâta 
numai că are e6lă mai lungă şi e pestriță la pene. 

Ba! sunt multe semne, cari ni-arată, ca Româniă 
mai ântâii și ântâia vor fi numitit paserea acâsta - 
„Ci Gri: după cum se numesce ca până șin diua de 
astă-Qi în ținutulii Hațegului din 'Transilvania 1), apoi 
„Ci 6 ră“ în compusățiune cu cuventulii „ba ră precum 
se usitâzii la Românii din. Banati în „Ciorobar ă, 
sâii „Cioreobarăs și abia numai mai pe urmă ati 
începutii a o numi Sarcă și Parcă. 

Dovadă cum că Românii vor fi numitii mai ân- 
tâiti şi'ntâiii paserea acâsia Cidră, Ciorobară și 
Cioreobară, avemii pe de-o parte, -pe lângă frag- 
mentulii de satiră, arătatii mai susă, încă si-o anecdotă 
poporună, €ră pe de altă parte vro câte-va numiri de - 
localități din România, precum și cuvântulii „Cioro- 
borii, despre care cuventii se pâte dice cu tâtă sigu- 
rana, că nu e numai de eri de-alaltă eră inventatii, ci | 
elii trebue să fie fârte vechii, de 6re ce îlii întâlnimiă nu 
numai în Bucovina, ci șin celelalte ţeră locuite de români. 

Aneedota din cesțiune e cea urmitâre: 

„Dice că aii fostii odată doi Gmeni, carii întâl- 
ninlu-se întiunii locii și vădendă o Ciorcobară, 
unulii dintre dânșii dise cătră celalaltii: Uite, mă, 
“Alba! căe mai multi albă decâtii ncară ; cră celelaltii 

îi respunse: — „Minţi, m, că-i Nâgra nu Alba! 
că e mai multii ngră decât albă. 3 

1) Com. de Dli N, Densușană.



„Și totii așa, unul: ba că e mai multi albă, Gră 
celalaltă : bu că e mai multii ngră, nu numai vă se 
certară între olaltă, ci, dela ună timpi, începură a se 
și bate și se Ditură grozarvii, căci nică unul nu voi să 
lese după celalaltii. 

„Eră după ce stai bătutii bine, după ce sait scăr- 
mănatii cum se cade," se despărțiră și se duseră fiecare 
in drumulii sei, 

„la ună anii de dile, “după aceâsta nenţelegere, 
cârtă și bătae, întâlnindu-se Gmeniă noștri ră-și la 
unii loci și dându-și bunâ diua, după obicciii, dise 
unul dintre denșii : 

-— Sei, măi frate că proști mai fuserămit noY anii, 
ă ne biturămii pontru-o Cioreobară. | 

La ce celalaltii respunse : 
— „Că deii, mâi frate, tare reii am făcută ! 

„Și vedi, frate! — (lise Cră-și cel dintâăii, 
—- totii eti am avutii dreptate,” că Cioreobara-e: 

A ma multii nâgră decâtii albă! 
"— »E?n lasă, lasă, frate, tâte la o parte, — dise 

celalaltii, — că cii sciii prea bine că Ciorcobara: 
e cu multi mai-'albă decâtii nâgră! | 
| „ApoX totii așa și de astă dată, ne voindii nici 
unulii nici altul să lese dintre ale sale, începură 6ră-și 
ase bate ca şin anulii trecutii, și” numai după ce se 
batură bine se despărţiră și se duseră. de unde aii 
veniti. 1) | 
  

:) Com. de Di Ionii Storcescu.



— Ga — 

Ac6sta anecdotă din Banatii, care: se istorisesce 

în regulă la. doi Gmeni, ce nu se potii nici când învoi 

în vorbă, cari sunt forte ţinacă 'și nici unulii nu voesce 

nemică să. lese dintre ale sale, eredii cii că a datii apoi 

nascere dicalelorii „ba e albă „ba e ngră“ sci 

„ba e'lac, bai bălaes, sâi „nici e lac, nici 

băla e“, cari în timpuli de faţă sunt forte respândite 

pihtre - români, și -se aplică în genere atună, când 

pre ună omii nu-l poţi înduplică la nică unii 
lucru, când nică întrunii modă nu-lii poți sete dintre 
ale sale. | 

Cuvântulii „Cioroborii“ sa păstratii nu numai 
în vorba de tâte dilele, ci încă șin proverbulii : 

Ce-atâta cioroborit 

- Pentru unii topori! 

care e sinonimi cu altii proverbii, anume: 

Ce-atâta sfadă 

Pentru o bardă! 

cari proverbe se aplică în genere Gmenilorii, ce se certă 
pentru unii lucru de nemică, 

a Eră .numirile de localităţi, cară le cunoscii eii penă 

acuma, sunt acestea: 

Ciorobesci, locuinţă isolată în judeţulii Doljii, 
plaiul Amaradie ; 

Cioroboreni, sată în judeţulii Mehedinţi, 
plaiulii Blahniţă ; și: 

+



  

Cioroboreni, lacii lângă satul cu asemenea 
numire. 1) , 

Decă, dacă vom discompune acuma numirea „Cin- 
robară“ sc „Ciorco bară căpătămii dâue cu- 
vinte și anume: Cidră sâi Cforeă și bară, 

Cuventulii primii însemnâză o pasere din genulii 
Cidrelorii, care cu timpulii sa prefăcutii din Ci 6ră 
în Ciorâcă*), Cârea?), Circă,Sarcă, Țârcă 4) 
şi în urmă Țarcă. : 

Al doilea cuvântiă e „barăc, Acesta, eâtii e la 
cunoseința meu, în timpulii de faţă nicăiră nu sentrebuin= 
țeză de sine stătătorii, ci numai compusii cu cuvâu- 
tulii „Cidră“, Insemnânţa lui însă o aflăm destulii 
de bine și forte respicatii esplicată în proverbulii de 
mai susii: i 

Ce-atâta sfadă 

„Pentru o bardă! 

Deci „bară“, care la rândul sei se va fi tor- 
matii din cuvântul „bor: scii viceversa,  însemneză 
atâta câtii : sfadă, certă, strigătii, răenetă, ră „Cio- 
robarăt sâi „Ciorcobară“ însemnâză o pasere 
limbută, ce totii una strigă și se ertă. Și dacă vom luă 

1) D. Frundeseu. op. cit. p. 118. — 
?) Cuventulii acâsta sa păstrată până astă-di în mai multe numiri de sate din România. Vedi Frundescu Diet, top. p. 117, 
3) Vedi cuv. acesta la A. T. Lauriană și IL. C. Massimii, Die- ţionariulii limbei române, p. 685. ” 
*) 1. C. Massimii. Glossariii, p. 164, — |
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bine s6ma, apoi Parca întradevără e o pasere, ce 
nici odată nu ma are stare și alinare, ce totii una 
alârgă în colo șin eee, strigă, bate din c6dă și se 

„certă cu semenele sule. 

Ce se atinge de cuvântulii compusii „Cioro- 
borit, apoi şi acesta însemnâză în. timpul de faţă 
sfadă, ecrtă. Eră dela peioroborii“ sa formatii 
„ecioroborire“, care mai târdiii Sa transformati 
în „ciorovaire“, și care asemene însemnâză: a se 
certă, a, se sfădi pentru nemicuri, a se dispută fără 
multă vivacitate, 

Atâtii substantivul „Ciorobo rii, câtii și ver- 
bulă „ciorobori“ sâii „ciorovăiu esprimă de 
minune acțiunea de a se certă a doi sii mai mulți 
Gmeni, carii unulii la altulii chiuescii, strigă, răenescii 
ca Cidrele.!) 

„In fine merită a fi însemnată și accea, că numirea 
Ciorobară“, care sa păstratii şin versurile: > > ] 

Ciorobară, bară, 

Fă-ţi codița scară ! 2) 
- Pi 

precum și „Cioreobară, seaflă numai la' Românii 
din Banati. 

Toti în Bunatii se află pe timpulii Dacilorii și o 
cetate anume: Zurobura, care astă-i se numesce 

  

DIC. Massimii, Glossarții. p.. 104. 

2) Com. de Dl. I, Trailă, prin Dl. At, M. Marienescu,



| Timiș6ra!), ră nu tocmai departe de aice se află 
și nunirile de localităţi: Cioro b esci și Cioro- 
boren i. 

Să fie Gre acâsta numai o întemplare ? 
| Mie mi se pare că nu!. * 

DĂ Gr. G. Tocilescu. Dacia înainte de Romani, Bucvresei, 1880. p. 450 și 455, , 

roi — 

” | | | ” 

| ă |
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Dela începutulii lui Octoberii și până cătră finea lui Martie vedemii prin pădurile împănate cu brad și prin dumbrăvă, da” mai cu samă prin pădurile Qe sto- | Jar, o pasere frumâsă, cu pene roșii-cenușii, eu aripele 
pestriţe și cu unii encuiii pe capii, care “unii neastăm- 
pirii fârte mare sbâră în 
nutrețulit, ce constă din jirii, 

colo șin ece ăutându-șă 
alune, casttine, cireşe, pere, apoi din totii feliuli; de insecte Și verniă. broscuţe, șo- pârle, șerpișori, ba chiar $ 

însă mai aleşii din ghind 
mutându-se nencetatii dela 

Ac6sta pasere, care e 

i din Guele altorii paseri, 
ă, din care causă se vede 
o piidure de stejari la alta. 
aşa de pricepută la capii, 

că scie a imită ori și ce sunete bizare: a mionă ca mâţele, a sbieră ca iedii, a ântă ca alte paseră, ba de 
multe oră a repeţi chiar și unele cuvinte omenesci, 6ră 
în sborulii scii a face o mi 
comice, a se acățără în tâte 

-rilorii, se numesce de cătr 
Gaiţă, Galiţăy) și G 
0) Numirea „Galiţă“ am 
pe când celelalte sunt cu multă n 
covinel. i 

iţime de figumă și schime 
chipurile de ramurile arbo- : 

ăi Românii din Bucovina : 
hindariii; de cătră ec 
audito numai în comuna Crasna, 
ani respândite în tote părţile Bu-
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din Transilvania: Gai ţă!), Zaică, pl. Zaieci, 
mase. Zaicoiii?), în unele părți, îns numai fârte 
rari, Machiașii?) și Mătieşii 1); decătră cei din 

N Ungaria: Zaică mase. faicoii 5); decătră cei din. 
Banati: Zai at ă 5); ră de cătra ccă din Moldova 7) și 
Muntenia: Gaiţă?) în vechime și Gaiei? lat, 
Garrulus glandarius D germ. der Heher oder Eichelrabe. 

“ “Toti de genulii acestei pasere se mai ţine încă” 
şi alta, care asemene se numesce de cătră Români 
Gaiţă, Aceca e Gaiţa-de-munte!), numită 

altmintrelea atâtii în Bucovina câtii ș?n Moldova W) 
Nucariii, lat. Nucifraga curyocatactes L.: germ. der 
Nussknaeker oder 'I Tannenheher, Nussrabe. | 

IL , 

Despre una din aceste dâne paseri, și anume 
despre cea dintâiii, esistă la Românii din ţinutulii Şom- 
cuteă-mari. în Ungaria | următ6rea legendă, care mi-a 

comunieat'o Dlii E. Popii: 
  

, 1) Vedi: Vocab. de $, Petri; 5, P. Barciană și G. Bariţiii 
et G. Munteni. 

2) Com. de Dlii Gr. Crăciunașiii. 

3) Con. de Dlă E. Popă, 

1) Com. de doi studinţi din Brașovii. 
5) A: de Cihae. Dietionnaire: t, II. p. 514, 
*) Com, de Dlă I[. Stoteeseu din Ohaba-mâtnicii, 
î) V. Alecsandri. Opere complete. Poesii t. VI. p. 56. — 
% B. Naniană, op. cit. p. 96, , ” 
*) B. P. Iâșdtă. „Cuvinte din bitruniee, tom. IL. p. 281, 
1) A. de Cihae. Dictionnaire. t. II. p. 112, 

1) Ș. Stamati. Vocab. p. 543.
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„Ati fostii odată ca nică odată, că de mar fi nu 
Sar povesti. 

SA Ati fostii odată dâue fete vecine, cari se numiaii „una pre alta „suratăs adică soridră, prictină, pentru că ele, de cum s?aii cunoscutii, trăiaii forte bine 
între olaltă, , . 

De când sait treziti și Sai cunoscutii, nu eră "nici o- i lăsat de Dumnedeii, în care să nu se întâl- nescă... Nu odată le aflat la unii locii povestindii 6re 
ATI întregi între olaltă despre unii fehii sci altulii de lu- cerută și întemplănă de ale lorii, 

Odată, între multe alte vorbe de ale lori, una dintre aceste d6ue fete, care se chiemă Zaică, dise cătră surata sa: i 
— Scii ce, surată dragă ! cii am visati că voii fi pasere.,. Ba! toemai în vis eram o pasere 6re cum nu așa frumâsă, însă scian a cântă în mai multe forme, pare că seiam a cântă ca multe alte paseri, apoi sciam a lătră ca cânele, a sbieră ca caprele, a râncheză “ca caii... și multe am may visatii că sciam oii face, despre care acuma nu-mi may potii aduce aminte... 
— Vedi, surată dragă ! — respunsă ecealaltiă ictă, care se nunia Turtu rică, — cit încă tocmai acesta 

e 
vis l-am avutii, ca și tine... Acuma, nu seiiă deii, că . cn care dintre noi se va împlini ceea ce am visată amândoue !,., 

Atunci cele dâue fete se remășiră, ca aceea, care se va sculă mai deminâţă, să fie paserea cca cântărâță 
în mai multe chipuri. .



„După aeâsta se jurară amendâue suratele pe aceli 
romasti, că-lii ori țină cu cea mai mare ucurătâță. 

Etă că vine scra!... Amândue suratele se cul- 
cară de-odată, fie-care fiindii forte îngrijită de ccea ce 
avea să se întâmple în scurtii timpii. 

Zaica, îndată ce sau culeată a adormiti numai 

decâtii, ca și când ar fi fărmecat?o cine-va sâi X-ar fi 
datii ce-va de Dăutii, 6ri Turturica cugetă în sine 
că ar fi bine să nu dormă de locii pent în dori de di, 
când apoi ea va fi aceea ce va câștigă remășagulii. 

Zaica' dormi dusă până cătră deminâță, -6ră 
colea când a începutii a se revărsă de diuă, andindii 

din tâte părţile cocoșii cântândii, se trezi numai de- 
câtii., . Ea eră acuma sătulă” de somnii, deci putea să 
nu adârmă mai multi „en ce se va face diuă. 

Biata Turturică însă sa luptatii cu somnulii 
până ctitră medulii nopţii. Ba ! eră acuma malaprâpe 
de diuă, când somnulii o furâ fără de veste și adormi 
sdusă, ca și când mar fi dormiti. mai multe nopți după 

olaltă. - 
Ecă numai, când se arătară zorile de după cul- 

mile dâlurilorii, dându-ne de seire că și s6rele nu e 
departe, Zaiea eră acuma susii și încă prefăcută într?o 
pasere frumâsă, tocmai după cum sa fostii visatii, și 
seia acuma cântă ca multe paseră, ași schimbă glasulii 
în mai multe chipuri, după cum adică audise ea mai 

nainte. | | 

Sorele senalțase demultii pe ceriii. . . Omeniă de- 
multii se seculară și se înprăsciară în tâte părţile la 

lucru, când 6că!.. de-odată și Diata Turturică



sare ca friptă drepti în susă din așternutuliă sei, ,, Dar ce folosii !... ca nu mai avea acuma nemică fru- mosii să audii;... păstorii iși scosese demultii vitele 
la păscătâre, .. Totu-si, din întemplare, audi și ea o babă mânându-ş repede vaca ca să ajungă pre văcariii, 
care acuma eră departe, și care mânându-o «icea : „ptuere ! pturrr î6 

- 
Atunci Turturica se prefăcă și ca în pasere, 

dar nu sciă să cânte ce-va mui frumosi, ci numai ver= 
sulii babei, ce minase vaca. De-aceea s?a supăratii ea 
fânte tare, și de-aceca Turturi 28, căci ea într'o 
Turturică sa fostă prefăcut, până și în diua de 
astă-Qi e mai multii superată, decâtii cu voe bună. 

Nu așa însă este Zaica. | Aeâsta totdâuna e 
vesălă și binedispusă... Cântă mai în totii minutulii 
cum îi vine la gură... Sare în colo șPn edee și alâreă 
din pădure în pădure... Strigă şi face o mulțime de 
figură prin aerti... Se acațară în totii feliulii de urbori, .. 
Mai pe seurtii totdâuna e binedispusă și voi6să, căcă a 
câștigatii remășagulii ! 

TIL 
Altă legendă, a Românilori din Bucovina, care 

se referesce în genere la tâte Ga iţele și care mi-a! 
istorisitlo 'Toderii Tliuţi, românii din satuli Crasna, 
Sună precum urmâză : 

Gaiţele, după cum istorisescii Românii din 
unele părți ale Bucovinei, aii avutii dintru începutii 
împăratulii lorii, eare le stăpâniă și se îngrijiă de den- 

= sele, Gră acuma nu aiă împăratii. Acâsta a fostii adică
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așa, că odată, nu sciti acuma din care pricină, aii înce- - 
putii ele între ele a se certă și nu se puteaii nică decum 
împăcă. Vădendii ele dela unii timpii că nu se mai potiă 
împăcă s'aii dusă la împăratulii lori și sati rugatii ca 
acesta să le împace. | Mi 

Impăratulii, după ce a cerectatii cu de-amăruntulii 
și Sa încredințatii care a fostii_pricina certei, li-a fă- 
cutii dreptate. Insa după acâsta Sati născută între dân- 
sele d6uc partii, și nici după ce li-a datii împăratulii 
celii mai buni sfatii, nu sait pututii învoi, ci ati înce- 
putii din noii care de care a strigă mai tare, după cum 
li-i dată lori să strige, 

Impăratulii  vădendii acâsta eârtă și desunire, a 
începutii a le blăstemă și a le alungă pre tâte dela sine. 

De-atunăă apoi, de când le-a blăstămatii și le-a 
alungatii - împăratulii dela sine, nu âmblă mai multe 
Gaiţe la unii locii, ca alte paseră, ci numai câte una, 
celii multii câte d6ue. Și totii de-atuncea ai remasii ele 
și fără de împă&rati, căci împăratulii, ce l-aii avutii,: 
na voitii să scie mai multii nemică de dânsele. 

IV. 

Atâtii Românii din Bucovina, câtă și ccă din Ba- 
nati, și anume din jurul Ohaba-mâtnicului 1), spuniă 
și credii că Gaiţa scie n6ue limbă, și adică: a ceu- 
cei, a rindunelei când” acâsta merge la culeușii, 
a ciGrei, a ţareei, a iedilorii,a prepeliţei 

1) Com. de Dl, Jonii Storcescu,



„apupăzei, ua gangurului, a closeci când 
strigă puii și a calului, 

Acestea cântece le cântă ca totdcuna primăvâra, 
rând începe a se luă omătulă, €ră cum sa luutii omă- 
tulii încetâză de cântatii. Ea peste anii cântă celii mai 
puţinii dintre tâte paserile. “Totodată este cu Și cea mai 
tăinuitâre pasere pe timpulii acela când are ue, când 
clocesce și seste pui. !) 

Românii din unele ţinuturi ale Transilvaniei crediă 
și istoriseseii, că Zaica, adică Gaiţu, pâte ca tâte 
paserile cântă, nuniai ca Cuculii nu. Din acâsta causă 
apoi, pentru că nu este în stare să cânte ca Cuculi 
se spânzură si piere, adică se inclâștă ' cu ghiarele de 
atare ramură de arbore, se slobâde apoi cu” capulii în 
Josii și așa remâne spânzurată penă ce piere. 

Unii români afirmă chiar, că ati aflatii o mulțime 
de Zaici astfeliii spânzurate, 

Nu-i vorbă că unele Zaici, dându - și multă 
silinţă, potii cântă și ca Cueulii... Acelea apoi firesce 
să nu se spânzură, ci trăescii și se înmulţescii. 

Mai departe, ca dovadă cum că Zaica pote 
imită nu numai cânteculii paserilorii, ci și strigiătulii 
si sb6rătulii vitelorii pre cară le-a vădutii și le-a auditii 
ca, istoriseseti Românii din Transilvania, ca dacă unii 
pecurariii, care a perdutii vre unii edă, aude unde-va 
sberândii ca edulii și se duce la loculii unde se aude 
sbrătulii și nu află edulii, susține că ature Zaică l-a 
înșălatii imitândii sberătulii edului perdutii. 2) 

1) Istorisitii de V. Flocea. 
*) Con, de Dl Gr. Crăctunașii,



Zaica o întâlnimii șin cântecele poporane. Do- 
vadă despre acesta avemii următre ca doină . din 'Tran- 
silvania : 

Cântă cuce când tei duce, 

Că și ei cuce nvoiii duce, 

În ţcră, cuce cu tine, 

Că dâră mi-a fi mar bine. 

Du-mă cuce ?ntra ta ţeră |, 

D6ră-i munca nai ură 

Și plata mat bunisră, 

Du-mă, cuce, de pe aici 

Unde-să dilele mai mici _ 
Și Gmenii mai voinici, 

Că mat străini de câtii mine 

Nu en astă lume nime 

Numat mierla din pădure, 

Mierla cea cu pene sure, 

Mierla nu-I străină tare, 

Că-i e cucu viră primare, 

ȘI-A e vera pupăza 

Și mătușă Zaica.!) 
s 

" Românii din Bucovina, pe lângă cele ce le am 
arătatii niai susii, mai istoriseseii încă despre Gai ță 
că, deosebitii că acesta pasere are darulii de-a imită 
oră și ce'sunetii bizarii, ori. și ce felii de strigătii, mai 
are și unii cântecii 6re cum plăcutii șinveselitoriii. Deci 
And cântă ea cânteculii acesta primăvâra, atuncă e unii 
semnii că mai multii mare să ningă, ci are sii fie timpii 
buniă și 'căldurosti. 2 - 

1) Com. de Dlă Gr. Crăciunașit, 

2) Diet, de Erm. N. Ghiuţă din Tlişesei. -
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Românii din comitatulii Satii-mare în Ungaria 
îndătinâză de-a porecli pre pruncii cei mică, carii nu se 
ștergii la gură, carii sunt Dăloșă și zăbăloși, Zaici. 1) 

In fine Românii din unele părţi ale Transilvanici 
spunii că Gaiţa e bună și de Iceii și anume că inima 
ci vindecă cu siguritate pre &meni de bubă, cră pre 
cai de suspinii. Dacă așa dară unul scă altul 
voesce so întrebuinţâze trebue so înpusce întru una 
din cele due dile din urmă ale lui Mărţișorii. După 

„ce a înpuşeato i seste inima și o pune pe bubă sci o 
dă calului bolnavii în tăriţe, și în urma acâsta celii ce 
a fostii bolnavii îndată se vindecă și până e lumea nu 
mai capătă ră-și bla ce a avute. 2) 

V. 
ES Am disii la începutii că Ga ia Sa numitii în 

vechime și Guică. Acâsta numire în timpulă de faţă 
nu mai esistă la poporii, dar” cum că va fi esistatii 
odată ni pâte servi ca dovadă următârele numiri de 
localităţi derivate dela densa și anume: , 

"Giăicen a, unii târgușoriă, și tota Găiceâna, 
unii satii din judeţulii 'Lecucăii, pliiulti Berheciii. 

După numele Gaiţă sa numiti și se mai nu- 
mesce încă și până în diua de astă-di o comună în ju- 
deţulii Ialomiţa, platulă Balta. 3) 

n :) Com. de Dlii E. Popii. 
2) Com, de Dlă Gr. a lui I. Sima. 
3) D. Frundescu op. cit. p. 202, 

re —



Berbeceluli. 

I. 

Sunt trei specii de paseri, cari se ținii de una și 
accea-și fomilie, și cară de cătră Românii din cele mai 
multe părți ale Bucovinci se numeseii „Berbeeccei« 
sing. „Berbecelit, și anume: 

Berbecelii-mare, numită altmintrelea, însă 
numai fârte rară, Berbeeuţă și Tăcăitâre 1), de 
cătră Românii din Moldova: Lupulii-vrăbiilori 2, 
de cătră cei din Muntenia: Lu vulii-vrăbiilor i, 
Berbeceliă, Capra-dracului?), Șoimuţiii), 
Franciocă-mare5), și Sfrancioci-mare E, 
Gră de cătră cei din Banati: Sfercioe ii-gheoși?), 
lat. Lanius exeubitor L. germ. der grosse Wriirger. 

  

:) Tustrele numirile acestea sunt usitate în Bucovina. Cea mai respândită însă e „Berbecelu, ! ' 
*) Dr. Cihae. op. cit. p. 19. — și com. de Par, I. Fotea. 
3) B. Nanianii. op, cit. p. 92. „L upuli-vrăbiilorăt (Lanius sonbitor) berbeceluli, 'capra-dracului“. — $, S. Mi- halescu. 

. 4) A. de Cihac, Dictionnaire, t, II.'p. 528, 
5) Com. de Dli Gr, Stefanescu, 
*) Com. de Dlii N. Barbu, 

7) Com. de Dlă Ios. Olarii,



Penele de pe spate ale Berbecelului acestuia sunt 
cenușii ; aripele și e6da negre. Are unii cioeii conicii 
sâii îndoitii ca unii micii cârligii la vârfii. Eli este o 
pasere de o fire rea, căcă imit6ză versulii paserilorii mai 
mică și mai slabe decâtii -dânsulii, și astfeliii înșălându-le 
la sine le 'prinde și le omoră. De-aice se vede apoi că-i 
vine și numirea de. „Lupulii-vrăbiilorii la po- 
porulii românii din Moldova și Muntenia, 

Românii din Vicovulii-de-susi i, satii în Bucovina, 
spunii că Berbecelulii acesta, după ce prinde paserile 
și le omâră, nu le mânâncă carnea, ca alte paseră ră 
pit6re, ci numai crierii. De-i adevăratii acesta oră ba, nu 
sciii. Atâta sciii numaj, că nutreţulit lui de frunte sunt 
insectele pre cari pringendu-le, le înplântă în mărăcină 
şi de acolo le mânâncă, rumpândiă câte o bucată din ele. 

Ce se atinge de numirea Tăcăitâre, spunii 
Românii din Frătăuţii-vechi în Bucovina, că ea vine 
de-acolo, pentru că paserea acâsta uneori, când sbâră, 
tăcăesee cu căoeulii ca și când sar lovi dâue scândurele 
de olaltă. 

A d6ua specie se numesce atâtii de cătră: Românii 
din Bucovina, câtii și de cătră cei din Transilvania !) : 
Berbecelii-mici, de cătriă eci din Moldova: Lu- 
pulii-vrăbiilorii-micii2), 6ră de cătră cei din 
Muntenia: Francioci-micii?), și Sfra iciocii- 

  

1) Com. de Dlă Gr. Crăciunașă. 
2) Dr. Cihae, op. cit. p. 19. 
3) Com. de Dli Gr, Stefanescu.
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mici!) lat. Lanius minor L. germ. der kleine 
Wiirger. 

Berbecelulii acesta se deosebesce de cciii premer- 
gătoriii prin aceea, că e mai micii la făptură, și penele 
de pe frunte i sunt negre.. 

A. treia specie se numesce de ctitrii Românii din 
Bucovina : Berbecelii-roșieticii și Şofraniă, 
de cătră cei din Banati Sferciocii-u oșii și Co- 
dălbiţă2, lat. Lanius collurio L. germ. der roth- 
rickige YWiirger oder Dorndreher. Ă 

Penele de spate ale acestui Berbecelă sunt TOșie- 
tice. Acesta mai cu samă, dintre toți semenii sci e celii 
mai mare inimicii ali insectelorii. In apropierea cui- 
bului seii nu odată se pote observă o mulţime de cără- 
buși și alte insecte împlântate în spinii de-arboră și de 
măcieși să alți tutari. , 

 Femcăuscele tuturorii acestori trei specii de pa- 
seri se numescii de cătră Românii din Bucovina în regulă 
Berbecică pl. Berbecele, Când: însă e vorba 
de tâte speciile acestea, atunci se numescii îndecomunii 
Berbecei. | | 

Sa LI. 
Numirea Capra draculuie cunoscută, și Ro- 

“mânilorii din ținutulii Dornei în Bucovina, însă nu seiii 
1) Com. de Dlă N. Barbu. 
*) Com. de Dlii Los. Olarii. Cu tote însă că Dlii Olarii pe - lângă numirea românescă, mi-a comunicatii și cea technică latină, eă sunt de părere. că numirea acesta nu se va fi atribuind de cătră Românii din Bânatii Berbecelulut din cesțiune, ci mat de grabă altei “paseri și anume unela, a căre c6dă stii partea cea mai mare a codii va fi de colore albă, - . 
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dacă ea se atribue Berbecelului mare, can Mun- 

tenia, ori altei paseră. 

Domnul Petru Ursulii, cantorii bisericescii în Căn- 

dreni, îmi serie următârele cu privire la pascrea ce porti 

numirea acesta, și anume: „Ca pea-dracului eco 
pasere ce-ta mii mică ca unii: rauri, petrece numai 

pe stâncele mată ale munţilorii. La pene e venătă pes- 
triţă și pe spate cu puiuţi cafenii. Cioculii vine ca la 
Graurii. Cuibulii și-lii face prin petrii.“ 

oi —



Rîndunica. 

I. 

Rinduniea, care ne anunţă multii dorita și aștep- 
tata primăveră, care de la sosirea și până la depărtarea 
că din ţerile n6stre, este unii Sspe nedespărțitii și fârte 
plăcutii. 6menilori, făeendu-și cuibuli seii de comunii 

"în podurile caseloră!), -se vede că din cele mai vechi 
şi departate timpuri a fostii totdâuna întimpinată de 
cătră Români cu eschiămări de bucurie şi însufleţire, 
cum e șin diua de astă-qi. 

Multe şi?nteresante sunt datinele și credinţele Ro- 
mânilorii despre dânsa. Și pote că ea este unica pasere 
despre care poporulii românii a păstratii mai multe 
legende fârte frumose, cari în fondii tâte trătâză despre 
unulii și acela-și obicetii, numai modulii istorisirei lor 
este feliurită, 

Cea mai frumâsă și mai încântătâre: dintre tâte 
legendele, câte le sciii ci și câte vor mai fi esistândii, 
despre cară încă mam cunoscință, este fără îndoclă 
„Legenda rîndunelek: compusă în versuri de 

  

1) Pre acelea specii de Rindunele, cari îşi faci cufurile sub streşinele caselorii și prin malurile apelor și despre cari voii vorbi mai josii, le numeseii Românii din Bucovina „Lăstuni“ și „Los- tunit, 

6
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regele poeţilorii noștri Dl V. Alecsandri.!) Acâsta 
legendă ar trebui și trebue să-i fie cunoscută fie-ctirui 
Românii adevăratii. Deci nu voiii să mă oprescii multii 
la dânsa. Vofii reproduce însă alte legende ale Rindu- 
nel, pre cară le-am auditii eii în Bucovina și cari, în 
compărare cu cea de mai susii amintită, credii că vor 

formă unii obiectii fârte înteresantii și totii odată plă- 
cutii pentru fie-care cetitoriii, ră mai alesii pentru lite- 
rații români, cari se ocupă cu studiulii datinelorii, ere- 
dinţelorii și a mitologică daco-române. 

II. 

Prima legendă a Rindunelci, istorisită de Catrina 
Racolţa, româncă din satulii Calafindescă, sună precum 
urmâză ; _ i 

A fostii odată o fâtă, căreia, murindu-i părinţii, 
nu X-a remasii altă moscenire de la denșii, decâtii numai 
o turmă de oi și unii căţelii. -- 

Intro di... ce-ă vine fetei acestoia în minte 2... 

sembracă în haine bărbiitesci, ie oile și: căţelulii cu 
dânsa și se duce întrunii munte. In muntele acela, mer=- 
gendii ca cu oile și cu căţelulii totii mai nainte, totii 
mai departe, ctă că de la unii timpii se întâlnesce cu 
unii făciorii de smeii, care încă păseea o turmă 
de oi. 

Fiind feta îmbrăcată în haine bărbătescă și pur- 
tândii cușmă în capii, feciorulă nu pută so cunâscă : 
  

1) Opere complete, Poesii. Legende. p Ti, —



fâtă e ori feciorii ? Dar și fâta nu i-a spusii nemică 
nici odată, măcar că, de cum sa întâlnitii ca cu den- 
sulii, păsceaii oile împreună și în fie-care sGră se ducea 
și ea cu oile și cu cățelul sei de masii la curţile 
smeului, | 

Insă feciorulii, nevenindu-i la socotâlă, mai de 
multe ori spuse maieci sale; că lui nu i se prea pare 
pre fărtatulii seii de ciobănie;... clii crede că acesta 
trebue să fie fâtă și nu feciorii, căci așa îlii arată vorba 
și faţa lui cea muerâscă. | 

De la o vreme, vădendu-se bătrâna smedică prea 
» multii cincăită și întrebată de feciorulii seii, dise: 

— Dacă fărtatulii teii de ciobănie va fi să fie fâtă, 
după cum presupui tu, cit îndată îl vor cunâsce, 
căci de sâră, când sa duce să se culce, um să-i punii 
sub perină brăbănocii!) și de-a fi să fie fâtă bră- 
bănoculii până deminâţă se va pătă, 6ră de-a fi să fie 
feciorii, atunăă briibanoculii va remânea așa cum l-oiii pune. 

Cum a disii smedica, așa a și făcutii. 
Când a începutii să însereze bine, colea pe vremea 

culcatului, a pusti sub perina fetei, pe care se culci, 
brăbănociă. 

Insă cățelul fetei, findii năsdrăvani și 
sciindă prea bine cu ce gânduri se pârtă smedica, 
dise încă de cu diuii stăpânci sale: . 

— Scumpa mea stăpână ! smedica are "să-ți pue 
de scră sub perină briăbănoeii, prin mijloculii căruia 

  

*) In unele părți ale Bucovinei numescăi Românii planta : Vinea minor. germ. Immergriin „brăbănocit“ și „bribănoe a, „ră în altele „bărbănociit, — ! , . 
-%



voesce ca să scie: de ești feta ori fecăoriă ? Dacă acuma 
domnia-ta voa caci să nu ţi sentemple nemică reii, te 

sfătuescii că atunci, când vei merge să te culci, să 
scoţi brăbănoeulii de sub perină și să-lii pui de-asupra 
pe perină și acolo să-lit lași apoi până a dâuă di de- 

mintă. Eră a doua di deminâţă să-l pui ră la lo- 
culii lui și apoi să ieși din casă. De nu mă vei ascultă. 
și de nu vei face așa cum te nveţii cii, atunci să scii, 

că ai să păţesei una ne mai păţită! 

Aşa a disii cătelulii și stăpâna sa la ascultati și 
colea când pa mersti cu să, se culce, aflândi brăbănoculii 
sub perină l-a pusii pe perină și apoi sa culcătii, Eră. 
a d6uă di demințţă l-a pusti cră sub perină și apoi 

eșindii din casă și luându-și oile și căţelulii se duse în 
trâbă-și la păscătâre, a 

Dar wa apucatii bine a eși din casă: când sme- 
Gicu se și duse în urma ci să vâdă ce-r?... cume 
Drăbănoculii ?... Brăbănoculii însă eră mai verde și 
mai frumosi de cum îlii pusese ca de cu sâră. Văden- 
du-lii astfeliii a credutii smedica că fâta nu e fâtă, ei 

"feciorii. Deci spuse. fecăorului seii, că fărtatuli lui de 
ciobănie nu e fâtă, după cum socâte elii, ci fecăoriii, 
căci așa a arătatii brăbiănoeulii, pre care i l-a pusti sub 
perină. Ă 

Feciorulii smediecă, audiadii acesta, își luă și el 
oile sale. și se duse cu dânsele la piiscătâre pe urma 
fetei, fără să-i plesnâscă macar „prin minte că mar fi 
drepti ceea ce t-a spusii maica sa. 

Feta însă, vădendu-se scăpată din cursa cei sen- 
tinsese, luându-se cu feciorulii, cu oile și cu căţelulii



seii se duse, se duse până ce ajunse la o mare, Aice: apoi sa 
opritii ca și luându-și remasii hunii de la feciorulii 
smedieeă și dândii cu ună toia gii asupra apei, apa 
sa despărțit în dâiie Și așa a trecutii ea cu turma se 
de cea parte, fără ca să i se tâmple vre unii reii câtii 
e negru sub unghie. | | 

lFeciorulii smedieei și cu oile sâle a remasii de 
asta parte de apă. | ' | 

Ajungendii de ccealaltă parte și după ce sait îm- 
preunatii acuma Cră-să valurile apă, "Și-a luatii Gta 
cușma din capii și-atunci i-a cădutii părulii celii 
de aurii până la brâii. 

Feciorulit  smedieei, : vădendu-o că-i fetii şi încă 
așa de frumâsă, nu sciă pe ce lume-i de scârbă, că a 
scăpat?o din mână. Și fără a mai perde multii timpii 
se întârse a casă și spuse nniecă sâle cum l-a amiigitii, 

N povestindu-i tote din firii în pără, că fărtatulă seii de 
ciobănie nu e teciorăi, ci fâtă și încă cu părulii de: aurii. 
„Dar ce folosii că ea a trecutii acuma preste mare îm- 
preună cu oile sșâle și elii no mai pâte urmări. 

Smegica,: audindii acesta, dise fecrorului să nu se 
mai supere de giaba, căci ca va află unii mijlocii prin 
care so pGtă urmări și prinde, Şi întru adevării că 
maica sa i tăcă o corabie mare, pe care smeuliă, după 
sfatulii că, o încircă cu fehii de felii de marfe scumpe 
și astfeliii, încăreată cum eră, se porni cu densa ca să 
afle pre fâtă. | 

După ce se porni elii acuma merse câtii merse 
pe apa cea mare, prin care a trecuti fâta, penă ce 
ajunse la unii mal, Acolo apoi se opri.
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Mulţime de Gmeni, carii de la cine ȘI prin cine 
audise că?n corabia acesta se află o mulțime de marfă. 
scumpă, alerpară din tote părțile s să cumpere câte ună 
alta de la stăpânulii ci. 

Et că în urmă, de unde și penă unde, vine şi 
fGta: cea cu părulii de aurii și ântră și ca în corabie 
să vâdă ce foliii de mărfuri se află întrânsa 

Dar... atâta i-a trebuitii smoului ! LI Mai multii 
nemicii 1... Cum o vede în luntru deauna pornesce! 
corabia de la mală ŞI. peică în colo ţi-i drumulii !.. 

"Fâta cunosce și ca acuma în ce cursă a pieatii 
și se pricepe că nu-ă chipi de scăpare... Cerei ca ce 
ccreă să scape, dar înzădari !,.. Corabia eră acuma 
cine sci unde de malii. | | 

— De giaba te mui trudesci, căci de-acuma îna- 
inte mai si-mi mai scapi din mână! —  dise smeulii, 
după ce sa vădutii la largul sei. 

Fâta, mai audinda încă şi aeâsta, ce să facă ? 
ie inelului seii de pe degetii și, arune ându-lti 
în apă, dice: 

— Când vă află tu inclulă acesta, atunci voiti 
vorbi oii cu tine! 

Dur smeulii se părea că nică mo aude. Elii mergea 
cu corabia înainte, fără să-i pese ceva de cuvintele că. 

După ce ajunse acuma la malii luâ pre fctă și 
? 

ducându-o a casă se cunună eu densa, 

Fâta însă i își ţină cuventulii. .. E: nu vorbia cu 
smeulii nemică, oră și câtii se năcăjia acesta so îndu- 
plice ca să vorbâscă. Cu smedica şi cu cumnatele scle,



"— căcă smeulii avea și surori, — și ccialalți curteni 
a 

- vorbiă, însă cu smeulii nică odată. 

Acta tăcere a ţinutii totii așa mai lungii timpi. 

Etă ciPntr”o (i, mergendii nisce păscari la apa 
cea mare și păscuindii o mulțime de pesce, aduse și 
vendură și smeului o parte din aceștia. 

Smeulii, adecă feciorulii smedieci, după ce cum- 
părâ, peseii, se dede singurii să-i curățâseă. Dar ce să 
vâdă 2... Intmunii pesce dă de inelulii nevestei sâle !... 
Plinii de bucurie ie el acuma înelulii și, mergendii cu 
densulii totii în sărite În nevâsta sa, îi dise zimbindii. 

Pi — Draga mea Rindunică! de-acuma vel 
vorbi. cu mine că 6eă în sfârșitii ţi-am aflati și 

" imeluli ! 

Și vorbindii o desmiârdă și-i netedesce birbiile, 
așa plinii de sânge cum sa fost umplutii pe mâne cu- 
rățindii pescele. - 

Nevâsta, vădendu-și inelul și audindit pre smeii 
astteliii vorbindii, deauna s?a prefăcutii într'o 
Rindunică cu gușa roșă șia sburatii pe forâstă 
afară. — 

Smeulii, vâdendo că-ă sbâră de ?naintea ochilorii, 
se repedi iute s%o prindă, * dar a prins? numai 
de mijloculii codii, care i-a și remasii în mână, 
eRiîndunica se cam mai duse, remâindu-i 

“de-atunci și până în qiua de astă-qi coda 
ca o furcuță, adecă, numai cu penele cari 
nui le-a smulsii smeulii, și cu gușa roșă, 

A cuma fostii pătată de sânge.
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III. 

A d6ua legendă a Rindunelcă, istorisită de Ilie 
a lui Onufecăii Frundă, rezeșii românii din satulii Igesci, 
Sună așa : 

A fosti odată o văduvi seracii ȘI a avutii trok 
fete. Și una: dintre aceste trei fete eră cu părulii de 
aurii. Și cea cu părulii de aurii a disit întro di ma 
cei sâle : 

— Mamă! căi nași duce la smedica cutare să 
mă năimeseii. clobanii la or! 

-— Bine, draga mea! — respunze maica sa —- tu 
vrei să te ducă, dar nu scii că feciorulii acelcă smedice 
de multii vrea să te ee de neveâstă și tu nu vrei să 
mergi după elii ! 

— Că nică nu nvotii! duce și nici nu na luă? — 
dise ră fâta —- -căcă ei molii îmbrăcă bărbiătesce și 
mi-oăii pune cușmă în capi și clii nu nva cunâsee! 

— Dacă tu socoți că va fi! să fie așa, apoi... 
despre mine,... du-te, că ci una nu te opreseii !.,.., 

Nu departe de văduva cea cu tref fete se află o 
smedică, asemenea văduvă, care art numai unii 
feciorii și-o turmă de oi. Peciorulă smedicei ucesteia 
audindii, acuma de la cine va f audit, că văduva 
acesta are o fâtă cu părulii de aurii, mai de multevori 
sa dusi clii la densa Și-a ceruto de nevâstă, dar fâta 
wa vrutii de felii să mârgă după densulii, și clii nică 
întrunii chipii ma putuPo induplică nici amăgi ca 
să mârgă.



Acuma fâta, îmbrăcată în haine bărbătescăă și cu 
„cușmă în capii, se duse singură la maiea feciorului și 
se îmbiă ca so- năimâscă ciobanii, . 

Smedica, socotind că e fecăorii și neavândii cio- 
banii la oi, fârte bucurâsă o. primi. 

Insă feciorulii smedieci, de cum a văduto, măcar 
că eră îmbrăcată în haine bărbătesci și nici odată nu-și 
luă eușma din capii, avea mare prepusii pe densa. Deci 
dise cli întro Qi maicei s6le, că teciorulii ce sa apu- 
atii la că ciobanii, nu i se pare a fi feciorii, ci trebue 
să fie f6ta cea cu părului de aurii, pre care a voitii clii 
mai de multe ori so iee de soţie. Ă ” 

Smedică qise atunci feciorului seii + | 
— Dacă tu socoți, că ciobanulii ce l-am năimitii 

cii la 0i, e fâta pre care ai voitii tu sto ici de soţie, 
apoi... ce mai atâta vorbă!... trebue sinceră şi'n- 
dată vei cunâsce: fâtă e ori feciorii 2... Du-te cu 
dânsulii în pădure, arată-i unii copaciii care va fi mai 
frumosi și mai sănătoși și-i într6băs de ce e unii ? Și de 
ţi-a spune că e bunii de furci de torsti, să sciă că e fâtă, dam 
de ţi-a spune că e bunti de ca ră, atunci e feciorii, - 

Feciorulii smegicei făcă așa, după cum l-a în- 
vățatii maica sa. Se duse cu fâta în pădure, îi arătâ 
unii copacii și-o întrebâ : de ec e hunii: . 

Ea îi rezpunse că e bunii de cară. 
Sentârce feciorul acuma a casă și povestesee 

maiecă sale ce i-a spusii fâta. 
Smedica îlii invâţă acuma pre feciorulii seii să 

e ducă eu ciobanulii l-a scăldatii, și scăldându-se trebue 
să-lii cunâscă: fGtă e ori tectorii ?



— 90 — 

„Feciorulii ascultă şi face ecea cexă spuze maica 
sa. Se duce adecă la o apă mare cu fâta ca să se scalde. 
Dar fâta, sciindu-ă gândulii, colea după ce feciorulii sa 
desbrăcatii și Sa aruncati în apă, viindu-i și că rân- 
dulii, face pre unii căţelii ce avea cu dânsa să sparie 
turma cca de oj.. „. Fecădrulii o îndemnă să se scalde, 
căţelulii sparie turma, și ca apucă atunci de grabă după 
oi, spuindu-ă fecăorului căi ca nu se pote scăldă, că de 
i s'or perde vile ce va face ea atuneca ? „CUM Și-a 
da semă înaintea stăpânci s6le ? adecă a smedicuă. 

Feciorul, vădendii că nici așa nu pote so cu- 
n6scă, ese de grabă din apă și ducându-se la maiea sa 
Îi spune totii cum stă treba, că elii când a vrutii să 
se scalde, ca, anume că se duce să întârei oile spăriete 
de căţelii, na voitii să se seulde, 

Smediea dice Gră-și feciorului : 
— Nu te teme, căi mai este încă timpii 1... Ma 

du-te încă odată cu dânsa la scăldatii, și mai odată, Ş 
totii aşa până ce vei pute-o înduplică să se scalde, ș 
atunci te”vei încredinţă despre adevării ! 

m.
 

n.
 

Feciorulii smedieei Ye acuma a dâua 6ră pre 
fctă la apă, ca să se scalde, dar acâsta, vădendii că 
alti chipii nu-ă de scăpare, ca să nu fie cunoscută, când 
ajunge la apă se aruncă, îmbrăcată cum eră, cu totulă 
în luntru și trece de-a ?notulii până de ceealultă parte 
de apă, lăsândă pre smeii Și turma de oi de astă parte. 
EP după ce cși ea de ceealaltă parte la malii își rădică 
cușma din capii și îşi artă părulii seii celii de aurii 
feciorului, și de acolea să cam mai duse în trebă-și,
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Feciorulii, scârbitii ca var de .clii, sentâree îndă- 
răptii la maica sa și-i spune tâie: cum a săritii fGta 
cu haine cu totii în apă, cum a înnotatii și cum a fu- 

gitii, fără ca so mai pstă urmări. 

Maica-sa, audindii acesta, îi dă acuma altii sfatii 
și-i dice: 

— Du-te și fă o mulţime de furci de torsii, una 
mai frumâșă de câtii alta. Apoi ie și le uuresce 
pre tâte. După aceea încarcă-le întro căruță - și du-te 
cu ele în lume până ce-i da de fâtă. Er când vei da 
de densa și ea se va sui în căruță, să sei căe ata!,,. 

- Mai multii mare să-ți scape din mână!.., 
Feciorulii ascultă pre maica sa. Face o mulțime 

de furcă. Le auresce pre tâte frumosii; . lOncareă întwo 
„căruţă și se pornesce apoi cu ele în lume, d6ră va da 
unde-va. de fâta fugită. 

Etă că, mergânidii el așa, acuma câtă vreme ve 
„E mersii, sentâlnesce «o soră de-a fetei celei cu părulii: 
de aurii. 

— Ce ai în căruță? — îl întrâbă acesta, cum 
îlii vede, | | 

— Furei! — respunse elii, 
„— En să le văd! — dice mai departe fâta. 

| — Sue-te ?n căruță, dacă-ți trebue'! — respunde 
feciorulii. 

— EX! ce mai furcă îsti și acestea !... Sora mea 

când le-ar vedea, nici mar stupi pe iată — dise acuma 
feta și se cam mai duse în trebă-și, 

Mai în colo sentâlnesce feciorulii cu ceealaltă 
soră a fetei celei cu părulii de aurii. Și-aeâsta, cum



zăresce pre feciorii -cu căruţa încărcată de furci, îl 
întrebă : 

—: Ce-ai în căruţă ? 

- Fur! 

— En să le vădă? 

— Fi! ce mai furcă acestea !,.. Sora mea, 
când le-ar vedea, nici mar stupi pe ele! — dice şi 
acesta f6tă și se duce în trebă-și de unde a venitii, 

— Sue-te ?n căruţă, dacă-ți trebue! 

Ă îsii și 

Sentâlnesce acuma feciorulii cu fâta cea cu părulii 
de aurii. Ac6sta, necunoseândiă pre fecăorii : cîne-ă și 
din cotro vine, îlii întrebă și ea ca și surorile sâle: co! 
are în căruţă ? 

Feciorulii îă spune și că: cum și ce A Ea, tără 
a aşteptă multii, se sue în căruţă să vedii fureile. Atunce 
feciorul... bucuria ui!. . întâree de grabă căruţa 
și la fugă cu densa îndărăptii spre casă.: 

Iâta, vădendă și cunoscendii abia acuma în ce 
mână a picatii, când trece fecloruli peste apa cea 
mare, ie și aruncă inelulii seit în apă și dice: 

— Când mi-a veni inclulii acesta Eră-şi pe de- 
getii, atunci voiii vorbi și cii cu tine! 

Dar feciorulii nici nu vrea so asculte, ci se ducea 
„totii înti'o fugă cu dânsa a casă, Eră după ce sosi cu | 
f6ta a casă sensură cu dânsa și și-o luâ de xoţie, 

Tâta, macar căi acuma devinise nevâsta smeului, 
ținându-se de cuvântii, nu voi să vorbâseă nici cu den- 
sulii, nici cu sGeră-sa, en smediea,



95 

De la o vreme însă, vădendii s smedica că noră-sa 
nu vorbesce nemică nici cu densa, nică cu bărbatulii. 
seii, ise feciorului : 

—- Ce-ţi e bună ţie acâsta, dacă nu vorbesee nc- 
mică cu n0i,... dacă e mută!,., 

Apoi... ce-ă plesnesce smedieci prin minte?.... 
ie pre nora sa și-o trimite la o soră de ale sâle după 
o 'spată şi nisce iţe, gândindii că sora-sa, cum a 
apăta-o- la mână, deauna are so omore. 

“Nevâsta, care de-altmintrelea ascultă totdeauna 
forte bine pre soera sa, numai atâta ca nu vorbi cu 
dânsa, nu se pune de pricină, ci se “pornesce îndată ca 

să-i aducă spata și ițele. 
Bărbatulii seii însă, sciindii prea bine cine-sii și 

ce plăteseii mătușele sâle, cum vede că ca se pornesce 
deauna ese atară după densa și-i dice în taină ca să 3 

nu-l audă maica sa: 
— Ajungândi la mătușele mele, când ți-or da ele 

„de mâncare, îmbucătura cea dintâi so pui sub limbă 
Și-apoi să mânânci. De nu vei face așu, cum tenveții 

"ii, să scii că-aă să păţesci reii! | 
Nevâsta l-a aseultată,. .. şi mergendi ca acuma, 

câtă va fi mersii, ajunge la cea dintâiii soră a s6ercă 
scle, 0 smedică și aeâsta de câtii care să mai cauţi alta, 
așa de urită și rea eră... ȘI cum ajunge la densa, 
deauna-ă i dă bună qiua. 

Smedicu, cum o aude vorbindii, se uită lun 
densa. Apui în mulţăimesce și dice: . 

— Apoi să mai er6dă cine-va sderelorii!,. . Sora 
mea dice că nora sa nu vorbesce, că este mută, și ea... 

sii la
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vită-te numai la densa, 'câtii de drăgălașii și frumosi 
vorbesce! — Apoi, după ce o mai întrebă despre una 
alta: cum se află bărbatulii seii, ce mat face s6era 
Sa 2... cum se laudă ?... tac unii cocoșii, îlii ei- 
nătuesce frumosi, îlii frige și ilii dă de mâncare. 

Nevâsta, îmbucătura cea dintâiă o pune sub limbă, 
după cum adecă a învăţat?o bărbatulii seii, apoi mâ- 
nâncă din cocoșii până ce se satură. 

După mâncare, vădendii smedica că n'a putut?o 
înșelă, îi spune că ițele și spata, după cană a trimiso 
sGera sa, nu se află la dânsa, ei lao soră a sa mai 
mică decâtii densa, care nu locuesce tare departe ;... 
să se ducă penă la acâsta și le-a căpătă. 

| De-aicea, luându-și nevâsta remasii bunii, se por-. 
nesce și se duce la o dGua smedică și cum ajunge îi 
dă și acesteia bună diua. - 

Audindu-o și acâsta smedicăi vorbindii se minu- 
n6ză de dânsa și-i dice și ca ca și sora sa: 

— Pas” acuma de mai crede sâerelorii !... Sora 
mea dice că nora sa nu vorbesce nemică, că ca este 
mută, și... En uită-te la densa câtii de frumosii și bine 
vorbesce!..... Apoi, din vorbă în vorbă, din una în 
alta, o îutrâbă la ce a veniti. 

Nevâsta-ă spune cum și la ce, că 6eă sâera sa a. 
trimis'o după spată și ie până la mătușa sa, pe la care 
a trecuti, dar fiindi că aeâsta nu le are, i-a spusii să 
viăe la densa, că. pâte vor fi aice. | 

Smedica ac6sta tac acuma și ca ună cârlanii 
și după ce-lii frige îlă dă nevestei. de mâneare.



— 95 — 

dintârii îmbucăturiă sub limbi și apoi mânâncă, 
Smedica, după ce-i dete de mâncare, se făcii că 

caută sputa și iţele, da” îndată sa întorsii înapoi și-i 
dise nevestei că ea nu le găsesce nicăiră, deci trebue 
să se ducă la sora sa cea mai mică, care nu locuesce 
departe, că pote la dânsa se vor află. Mă 

De-aicea se ie cr nevâsta și se duce la cea din 
urmă soră a s6crei sale. 

Vădendu-o și. acâsta smedică că vorbesce îi re- 
peţi acelea-și cuvinte ca și surorile s6le. Apoi îi dă și 
cu o mână de 'omii mortii de mâncare şi după 
accea se sue în podii, anume ca să cante spata și iţele, 
în faptă însă ca să pândâscă pre nevâstă se vâdă cea 
face ?... mâncă-o-a mâna ori ba? 

Dar ce să facă nevâsta?.., ie mâna cea de omii 
mortii și-o aruncă sub vatră. 

Nu sciii, vădutu-o-a oră na văduto smedica, des- 
tulii că ea întrebă: 

— Mână de omii mortii unde ești: 
— Sub vatră! — respunse mâna. 
— Mânâncă, nevâstă, mâna, că de nu-i mânca-o 

te mânâncii eă pre tine! — dise cră-și smedica. 
Ce se facă acuma biata nevâstă ?,.. Cum sâ mâ- 

nânce ca mâna de omii, dacă acâsta e spurcată și gre- 
„$6să ?... “și-apoi... macar de n?arfi de omii mortii ?... 
je mâna de sub. vatră și-o bagă sub brâii tocmai la 
inimă, 

Smedica întrebă a doua 6ră: 
— Mână de omii mortii unde eşti? 

Nevâstu, face cu și mai nainte, adică pune cea 
î
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— Sub inimă! — respunsă mâna, 

— Acuma socutindii smediea că nevâzsta a mân- 
catii mâna, se scoboră cu ițele și cu spata din porii și 
i le dă nevestei. | | 

Nevâsta le ie și vrea să pornâsei. Dar smediea | 
o opresee și-l dice: 

— Diă- -nă mâna înapoi. 

— Nacţi-o l — diee nevesta, scoţendii de grabă 
mâna de sub brâii, fară ca so zărâscă smedica, și i-o 
dă. Apoi se pornesee şi se cam mai duce, căci smedica, 
după ce-a întorsii mâna, nemică reii nu pută să-i facă. 

Sosindii nevâsta, lantârcere, pe la a dâua sme- 
Gică, acesta îi cere eârlanulii.: Newâsta stupezece și 
ârlanulii sare din gură și fuge sbrerândii. | 

Smediea, vădândă acâstu, se mânie și dice ne- 
vestei : i 

— AI maner tera ţapa să mi te mânânee, da 

cuni mi-ai scăpatii din mână! 

Insă nevestei nici nu-i pasă, Se duce mai departe, 
pent ce ajunge la cea dintâiii soră a s6ercă s6le. Aeâsta 
smedică, cum o vede deafară încă îi core cocoșulii. 

Nevâsta stupesce și acuma și cocoșulii sbâră din. 
gură totii cântândii: cu-cu-ri-gu-u! 

Ai mâneă-mi-te-ar ţapa să mi te mânânce, da 

cum mi-ai sciipatii din mână! — dice și aeâsta sme- 
Gică, vădendii că nu pote face nemică neveste. 

Acuma întruni târdiii 6tă că ajunge nevâsta să- 
nit6să, fără săi se fi clintitit macar unii pării din capii, 
la sera sa.



— 97 

„ Câtii timpii va fi âmblati ca pe la cele trei sme- 
Gice nu potii spune anume, Dar totii trebue să fi tre- 
cutii cam multi, căci când a sositii ca la sera. su, 
acesta avea acuma altă noră în casă... Fiăcă ce făcă 
smedica cea bătrână și înduplicândiă pre feciorulii seii 
îlii însură cu altă fâtă, socotindii că nora-sa cea din- Aa Răi > Li a tâiii, pre care o credea că e mută, nu: s'a mai întrec 
de la surorile sâle, unde a fost trimis'o anume ca 
So omâre. 

"Când ajunse acuma nevesta a casti află pre băr- 
batul sei țăindă o Ge în tindă, ră pre s6cra-sa și 
pre nora-sa cea de-a d6ua lucrândii câte ună alta 
în casă. 

S6era sa cum o vede, cum îi dice: 
— Ai! bine cai venitii, noră dragă !... du-te şi 

adă și tu acuma o cofă de apă, că astălaltă noră nu 
mai pâte: de-atâta muncă, de când te-a?” dusi tu 
de-a casă ! 

Nevâsta, aseultătâre ca totdeauna, nu spune. ne- 
mică, ci luând cofa. se duce după apă tocmai acolo 
unde și-a svirlitii ea inclulii. Aice apoi oprindu-se și 
scoțândii apă ctă că-i sare înclulii în cotă, Ea, cum îl 

„vede, deauna-lii pune pe degetii, și, după cum a spusti 
când l-a aruncati, își propune să vorbâscă. Deci intov- 
cându-se cu cofa a casă și aflândii pre ceealaltă noră 
a smedicei rădicândi o 6lă de la focii cu mâneca că- 
meșii, care eră a ci, îi (lise : 

— AI plăti-fi-ar Dumnedeii să-ţi plătâscă, că 
bine mai scii a luă 6lele. de la focii cu munea altuia ! 

4



Bărbatulii seii, care și-acuma se află tâindiă Gia 
întindă, cum o aude orbindii, denuna se repede. la 

densa așa plinii cum eră pe mâne cu sânge și cuprin- 
denPo cu mânele de după capii îi dice: 

— Draga mea! Rindunica mea! 

Dar wa apueatii bine a rosti aceste cuvinte și ca 
deauna sa prefăcutii în Riîndunică și elit în Rin- 
dunelă, și-amendoi ati sburatii pe o ferâstă și sati 

cam mai dusii în lume. Eră smediea și a d6ua noră aii 

remasii singure și nimene nu scie ce s'a făcutii cu 

densele, e 

. LV. 

A treia legendă a "Rinduneică, istorisită de unit 

românii din satulă Vicovulii-de-susii și comunicată de 

Dlii Gavril Mleșniţă, învăţătorăii, e următorea : 
A fostă odată unii omii forte avutii. Omulii acela, 

între multe altele avea și-o herghelie de cai. Insă 

averea ui cea mai mare şi mai preţisă craii fetele scle, 
trei fete .cu: trei dine, una mai frumâsă decâtii ceealaltă, 

Intro primăvera, cum Sa întâmplată, cum nu sa 
întemplată, nu potii spune cu acurăteță, dar destulii 

atâta că f6ta cea mai mare se duce la tatălii sei și-lii 
râgii ca so lese să mârgă ea cu caii la văratii. 

Patalii ci dintru începutii nu voi nică macar s%0 
asculte, da de cum so lese. Mai pe urmă însă, după 
multe poftiri și rugăminte, o lăsâ să ice herghelia și 
să se ducă cu densa la văratii. 

O lăsă tătalit sei să se ducă, dar pe de altă 
parte, își luă el unii cojoc; îlii întârse pe dosii, îlii 

3
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aruncă apoi. între umere și, mai nainte de ce apucă fâta 
a sedte herghelia și-a se porni cu densa, se duse îna- 
intea ci și se ascunse sub unii pod, pe unde șciu. elii 
ă are să trâcă fiica 'sa anume ca, pe când va trece. ea 
pe-acolo, să-i sară înainte, să-i sparie caii și așa so 
facă ca să se întâreă înapoi. 

Feta sedse herghelia de cai și voiâsă se porni cu 
densa. la văratii, fără de-ai trece macar câtii de puţinii 
prin minte, că pâte să i sentemple ce va pe drumiă. 
Dar când ajunse la podii și dete să trâeă: peste dân- 
sulii, tă că-i esă inainte o măpguiață și-i sparie caii, 
arii apucară la fugă îndărăptii, și așa, nevoită fiindii, 
Sa întorsii și ca forte amărită și cârbită înapoi. 

Tatălii scii, întorcându-se pe de altă parte. mai de 
grabă de câtii densn a casă și eşindu-ă, când sa întorsii 
ea, Înainte, îi ise: 

-— Vegi!... nu ţi-am spusii eii ţie, că tu nu vei 
fi în stare a pasce o herghelie așa de mare de eui!... 
Abia te-ai pornitii și te-ai șinturnatii înapoi!... Așa 
păţeseii toți aceia ce nu ascultă de sfatulii părinţilorii !, .. 

— D'apoi bine, ce eră să facii? — respunse fâta 
rușinată -- dacă la podulii cutare mi-a eșitii o măguilți 
uită înainte și mi-a spăriatii caii... de voc, de nevoe 
trebuii să m&ntorcii și eii înapoi că navui în cotro,... 
fă de cai nu putut nicăiri să mă ducii 1... 

so — LĂ lasă, lasă! nu te mai desvinovăţi de giaba, 
:ă dacă ai fi fostii tu altmintrelea nică caii nu sar fi 

„Spăriatii, nici tu nu te-ai fi întorsii așa de grabă îndă- 
reptii! — dise Gră-și tatăl și-și căută apoi de lucru... 

7%
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In seurtii timpii, după acâsta Sa cerut fiica cea 

mijlocie ca să mârgă cu caii la văratii. Insă și acesteia, 
lăsându-o tatăliă seti, i sentâmplă asemenea ca și surorii 
sele celci mai mari. 

Nu multii după acesta rugă și fâta cea mai mică 

pre tatălii seii ca” so lese, eu și pre celelalte surori, să 

se ducă și ea.cu herghelia cea de cai la văratii. 
'Pată lii seii însă îi disc, că dacă surorile ei cele 

mai mari n'aii fostii în stare a mână caii, apoi ca, ca 
cea mai mică și mai slabă, cu atâta mai puţinii îi va 
putea mână, - 

Da” în urma urmelorii, vădândiă bătrânulii că 
Pia fiica sa cca mai mică nici decum nu voesce să se abată 

de la ecea ce și-a pusii în gândi, îi încuviinţă și că ca 
să se ducă cu herghelia la văratii, cugetândii că va 
face și cu dânsa cum a făcutii și cu celelalte due. 

Feta acesta însă avea o căţelușă năsdră- 
"ană și căţelușa, nainte de pornire, îi spuse totii ce 

are să facă tatăl ei cu dânsa, când se va apropii cu 
caii de podiă. 

Tâta ascultă pre căţelușii ă, luâ herghelia cea de 
cai și se porni cu dânsa și când ajunse la podii și-i. 
cși tatălii seii înainte, voindii ca s'0 sparie și pre densa 
ca și pre celelalte surori, îi dise mâni6să 

- Îmapoi tată! că dâră nu vrei să mă spariă și 
pre mine ca și pre surorile mele!... Inapoi! oră de 
nu, e vai și amarii de tine! 

Fatăli că, audindă aceste cuvinte aspre, sentorse 
rușinatii a casă, 6” fâta sa dusii cu  herghelia may 
departe.
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Mergândii ea așa, câtii i fimpit va fi mersi, totă 
“păseândii hergheliza sa, Gtă că întwunii târdiii zăresce 
intro depărtare altă herghelie precum și unii te e n&rii 
forte fiumosii, carele ocolia caii. 

Vădendii ea acesta încălică de grabă pe unii calii, 
care eră mai sprintenii și alergâ totii într”o fugă la 
orașulii, care eră mai aprâpe, unde își cumpără o pă- 
rechie de vesminte bărbătesă. Er când se întârse în- 
dărăptii află acuma caii scă” amestecați cu cai tenărului, 
și aflândii acest: 1 se supără forte tare, 

Tenă&rulii! însă îi dise : 
— Nu te supără, fărtate, că caii mei ati fie-care 

nume; și când îi strigii pe nume, vinii la mine, ca vitele 
la sare, Deci mavea despre acesta nici o temă, că nu-ţi 
vei putea alege caii tei dintre ai mei!... 

Audindii cuvintele acestea f6ta, care eră acuma 
îmbrăcată în haine bărbătesci, ca să no cunâscă tână- 
rulă, că e fată, îi mai veni inima la loci, și din una 
în alta, din vorbă în vorbă ca tinerii, sentovă ărășiră 
amândoi și începură a âmblă împreună cu caii la 
păscutii, | 

Tenărulii, uitându-se dela unii timpii mai de-aprâpe 
la tova arășulii seii, după vorbă și după trasurile * feţei, 
i se pără că.acesta e fâtă și nu feciorii ca densulii, 
macar că eră îmbrăcatii bărbătesee, dar. nu-i spuse ne- 
seiindiă de bună semă de-i așa dupre cum i se pare 
ori ba? . 

Nu multii însă dupre aeâsta, merggndii tenărulii 
dimpreună cu tovarășulii seii a casă la densuliă, gise 
maiccă sale, căcă tenărulii avea și maică, îi dise adică
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ă acestii tovarășii, după părerile sâle e fâtă si nu fe- 
căorit cum îlii arată îmbrăcămintea. 

VUitându-se maica tentrului mai de aprope la fctă, 
și după ce a privito cum se cade, fiind și-ea de 
accea-și părere, i-a dati fiului sei unii sfatii și anume: 
ca să îmbie pre tov: wiișulii seii să mârgă cu densulii 
la seăldatii, şi dacă na fi fâtă, nu va sta la în- 
doclă : să se sealde ori ba? cr de va fi ft nu va 
voi să se sealde, | | 

Căţălușa cea năsdrăvană a fetei însă, sciindii în- 
dată cu ce gânduri se pârtă miiea feciorului, descoperi 
t6tii taina stăpânei sâle, dicendu-i caca nici decum 
să nu se sfiâscă u merge la scăldatii, ci să se primâscă 
cu ced mai mare bucurie, căci ea, adică căţălisa, când 
va fi treba la adică va începe a alergă pintre cai 
șntr'o clipă pre toti îi va spăriă și împrăseiă și ei 
atunci vor fi nevoiți să exe s căldatulii și să alerye 
după cai cu să-i stringă la unii loci, 

Și cum a stătuitii căţelușa pre stăpâna sa, chiar 
așa Sa și i intemplatii Mergenadii fecăorulii cu tovarășulii 
seii ca să se scalde, când sosiră la starea locului și 
numai voiră să se dezbrace și să se arunce în apă, că- 
țeluşa dete de grabă o raită pintre cai și, ce făcă ce 
direse, destulii atâta că pre toţi îi spăriă astteliii, că. 
atâtii feciorulii câtii și fâta se > Medar nevoiți a lăsă 
scăldatulii şi-a „alergă după ca 

După întâmplarea a :6sta, mergendii feciorulii a 
casă, îstorisi macei scle tote din firii în pării cum 
aii fosti.
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Maica sa i-a datii “acuma altii sfată și anume i-a 

disii, en nâptea viitâre are să pue sub capulii umân- 
durora câte unii struţii de floră, și de ve fi tovarășul 

lui fâtă, i se va vescedi struţulii peste nâpte, cră de 

nu va fi fetă, mare să i se vescediscă, 

Căţălușa însă îi spuse și despre ueâsta convorbire 
stăpânci scle și-i dise că peste nâpte să lese uşa casci 

"crepată, că ea, cum vor adormi că, va întră încasă şi i 

a luă struţulă și-l va purtă până în dori de di prin 
roiă, ră în dori de di îlii va duce și-lii -va pune 

> 
înapoi. 

"Gta a făcută așa, după cum a învățate căţălușa. 

A. doua di deminstă, după ce se seculară ceci tineră, 

mergândii mama feciorului ca să vâdă ce sa întem- 
platii peste ndpte, află struţulii de. floră a fetei multi 
mai prâspătii și maf frumosii, decâtii alii fiului sei, şi 

din aeâsta a conchisii ea că tovarășulii fiului seii trebue 

să fie bărbati și nu femee. Nu seiea ea despre apucă- 
turile fetei cu căţăluşa sa, ciici dacă ar fi sciutii, atuncă 
nusciii deii ce ar fi făcutii, 

Mai puse mama feciorului, și după acesta încer- 
care, multe de tâte lu cale, dar din pricină că cățelușa - 

tâte le descoperita stăpânei s6le, nu puli nemică să 
iscodescă: de e tovarășulii fecăorului scii fâtă oră 
feciorii ? 

tă că nu multă după tote încercările acestea so- 

sesce tâmna și f6ta luându-și remasi bunii de la fe- 
dorii și: de la mama acestuia. sendreptă încetișorii 
spre “casă,
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Tenărului, părându-i reiă după tovarășălii seii, nu 
multit după ce sa pornitii acesta, încălică pe unii calii 
și merse în urma Înă ca să-l poftâseii înapoi, însă în- 
zădarii X-a fostii tată ostincla şi alergătura, căcă tova- 
rășulii seii trecuse acu o apă mare, care, făcendii preste 
densa de trei încrucișii cu o batistă,. a fostii sceatii și 
așa X-a fostii cu putință să trâcă forte lesne, ră după 
ce a trecutii din colo de apă a făcutii Gră-și de trei 
oră înerucişii cu batista asupra apei, apa sa rădicatii 
și Sa împreunati cum a fostii maj nainte de tre- 
cerea su, 

Când ajunse tenărulii aprâpe de apă, fâta, care 
eră acuma de ceea parte, se desbrăeă din hainele sâle 
cele bărbătesci și-și lui cele femeesci. 

“Tânăvuli, vădendu-o ci e fâtă și încă o fctă 
fOrte frumâsă și încântătâre, voi să sară cu calii cu 
totii in apă și să se înnece de scârbă că a scăputo 
din mână, 

Insă fâta, cum îlii vădă că voesce să se arunce 
în apă, a strigatii dicendu-i: 

| "-Stăf pe locă, nu te'necă : 
Că nu ţi-am fosti partea ta! 

Și cum rosti ca cuvintele acestea se porni și se 
duse mai departe, 

Feciorulii însă sentârse forte tristi și dusii pe 
gânduri a casă șim aceca-șă di, în urma sfatului mareei 
scle, întreprinse elit o călătorie ca numai decâtii se 
afle pre fâta ce-a scăpato în acestii chipă din mână.
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Îmblândii el uniă timpii mai îndelungatii în colo 
șim edee tă cn urma urmelorii dă -de f6tă, care eră, 
acuma la părinții scă. și cum dă de densa o fură, fără 
a să sele eu ce-va despre acesta. 

Pe drumii însă, vădendii fâta că este furată şi 
mare nici ună chipii de scăpare, de supărare mare, 
când ajunse lângă unii podii, ce ducea peste o apă, 
luă inelulii seii de pe degetii și aruncându-li în apă 
dise feciorului : | 

— Când voiii aHă cii inelul mei, ituncă să vor- 
heseii eti cu tine, mai de grabă nu! 

Mulţi ani, după acesta, a trăită fâta la unii locii 
cu feciorulii ce-a furato, fără să vorbâscă cu dânsulii 
macer unii singurii cuvinţelii. 

Etă însă ci?ntio (i, cine mai sei după âți ani, 
mergândii ca la păscuitii prinse o mulţime de pesce și 
aducende-li a casă și spintecându-lii dă întrensulii 
peste ineluli seii. 

Feciorulii, adică barbatului ci, tocmai atunci tiase 
unii rimătoriii și-lii pregătia în mijloculii casei. 

Muta, căcă așa a tost botezato sGera-sa din pri- 
cină că nu vorbia nemică, după ce a curăţitii pesecele 
l-a puşii întwo Glă la foci ca să fârbă, și fiind că acuma 
începuse 6la a ferbe așa de tare că da în foci, dise 
s6erei sale, care sta lângă vatră : 

— Mamă! trăge 6la că dă”n focă! 
Barbatulii ci, carele, cum am spusă, pregtitia por- 

„culii,  ce-lii tăiasă, cura o audi - vorbindii, de bucurie 
mare, 0 prinse de bărbie așa cum eră cu mânele pline 
de sânge şi-i dise : Si
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— Draga mea, păsăruica mea ! 

Dar tă că nu apucă Dine bărhatulii a rosti cu- 
vintele acestea și ea denuna se prefăcă într'o pasere și 
începândii a sbură prin casă sparse unii ochiii de ferâstă 
și eși prin densulii afară și se cam mai duse, 

Paserea aceea e Rindunica, fiind că ca are 
bărbie roșă, şi de-atunci seaflă Rîndunica în lume. 

V. 

A patra legendă a Rindunelei, comunicată de Dlii 
Orestii Lujană, sună precum urmeză : 

A fostii odată o femes, și femeca accea avea o 
notă în casă cu care nu se putea nică decum învoi, 
Nu eră mai nică o di lăsată de Dunmnedeii, în care să 
nu-i ică: bu că-ă lenișă, ba că-i netrebnie 'ă, ba că-i 
una, ba că-i alta. Mai pe scurtii nemcetatii îi căntă 
pricină și cum îi venia la gură, așa o batjocuria. 

Și noră-sa, bună de inimă şi ăbdătâre,  tâte le 
suferia, și tăcea, cugetândi în sine că socră sa se va 
încuminți dela unii timpi și-i va da pace, Dar cum 
să nu-i dec!.,. Unde sa mai vădutii în lumea acesta 

vre o s6eră bună ?... Pe di ce mergeau totii musti rea 
și mai nesuferită se facea. . Eră intro «4, voindu să 
pne capitii la tăte, ce face ?,,. se apucă și omoră pre 
noră-să, tăindu-o tâtă bucățele. 

Bărbatulii nevestei, carele se vede ă, pe când 
i-a omoritii maica-sa soţia, eră unde-va dusi de-a casă 
cum s'a întorsii înapoi şi-a vădutii ceea ce sa întem- 
plati, sa făcutii foci și pară de mânie, a prinsi pre
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maica-sa şi puindu-o pe nisce cărbuni aprinşi voi, spre 
pedepsă, so ardă de vio. 

Maica Do mn ului însă, cum și din ce pri- | 

cină nu potii să seiti, dar destulii atâta că toemai când 

se aprinse straele pe sGera cea rea și începuse a arde, 
se scobori din ceriii, o prefăcă întro Riîndunică 

şi o. sedse de grabă pe hornii afară. 

Rinduniea, adică s6era cea rea, prefăcută în 
pasere, cum se vidă scapată afară voi să fugă. | 

Dav Maica Domnului mo lăsă, ci  oprindu - a 
îi die: - 

— Stii pe loci, că nu merge așa, cum cugeţi 
tu!.;. nu gândi că, „dacă te-am seosii dela morte, în- 
dată ţi-oiii da și drumulit! .. mai asteptă puţinii penă 
ce ţi-olii face unii semnii după care nu numai eii, ci și 
tâtă lumea să te cunâscă oră și când şi oră și unde, ce 
s6eră bună ai fostii, că ai omoritii pre noră-ta !... 

Şi cum rosti Maica Domnului cuvintele acestea, 
îi făcă coda în formă de fârfece scii. mai bine dist în 
formă de due cuțite ascuţite ȘI impreunate la unii locii, 
cu cară a ueisii eu pre noră-sa. 

Dar ca ma remasii numai cu semnulii acesta, 
Când o sedsă Matea Domnului pe hornii, atunci se 
negri de fumir. și funingine, și pe unde Sa nvgritii nceră 
a remasi Și până în diua de astă-d. a 

ră pata cea roșă de pe gușa Rinduinelei e sân- 
gele ce a prinsii să curgii, pe când a începutit a arăc 
Penele cele albineţe sunt urmele din ctimeșa, eu care 
eră ca îmbracată, când a puso fecăorulii seii pe căr-
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, 

numai Sati afumati. 
Și numai după ce a căpătatii Rindunicu tote 

semnele acestea X-a datii Maica Domnului drumulii 
să sbâre unde vorii duce-o ochii și aripele, 

buni, și care n'a apucatii. a se aprinde și a arde, ci 

VI. 
A cincea legendă a Rindunelei, istorisită de Ni- 

storii Bolohanii, românii din satul Reuseni, și comu- 
nicată de vărul meii Stefanii FI. Marianii, sună astfeliii 

Dice că Sânta Duminică a avutii odată o 
șervitâre. Și mergendii ca întro qi la biserică a lăsată 
pre șervitârea sa a casă ca să-i facă de mâncare pe 
când se va întrec. Și când sa pornitii ea la biserică 
dise servitârei sale să potrivâscă astfeliii bucatele ca 
să nu fie nică prea calde nică prea recă, ci numai cum 
sii mai bune de mâncată, _ 

Șervitârea, cum a cșiti Sânta Duminică 
din casă, Sa și apucatii de fertii bucatele. Insă ex 
după ce le-a gătitii de terti, a uiătatii să le pue din 
bună vreme ca să se reeâscă, ci ea le pusă în pripă 
cu puţinii mai nainte de-a se întâree Sânta Duminică 
dela hiserică, și aşa bucatele, din pricina acesta, mată 
pututii să fic, după cum a spusă Sânta-Duminică, 

Sosindii acuma Sânta-Duminică a casă și puindu-se 
la mâsă, ma apucatii a îmbucă bine din bucate, când 
Sa și fript, da sei colea... cum se cade. Și fri- 
gâudu- -se s'a mâniatii șia începutii a blăstemă și a dice: 

— Dacă nu mi-ai, făeutii tu pe placă și pe che- 
tul mei, să te prefacă în pasere și să âmbli de adi 

t
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înainte arsă și friptă prin locurile și ţerile unde vu fi 
arșiţa cea mai mare, cum nam friptii şi m am arsi și 

„eii acuma! | 
Și cum a rostitii Sâuta Duminică cuvintele acestea 

servitorea dâuna sa prefătii întw”o Riîundunică și a 
sburatii în lume. Și fiind că Sânta Duminică a bliis- 
tămat'o să âmble arsă și friptă, de-aceea își face ea 
cuibulii seii prin podurile caselorii, unde e căldura cea 
mai mare, și totii de-aceea petrece ca numai prin ţerile 
acelea, unde sunt căldurile și arșiţele cele mai mari, 

VII. 

Afară de aceste cinci legende complete ale Rin- 
dunelcă și cea publicată de Dlii V. Alecsandri se mai 
află “încă și due fragmente, cară îmi sunt mie cunos- 
cute, și anume: unulii totii în Bucovina, ră celalaltii 
la Românii din Banati. . 

Dacă aceste dOue fragmente nu Sar deosebi multii 
de cele de mai susii le-ași trece cu vederea, așa însă, 
credii că, în înteresulii sciinţei, vor fi bine primite și 
acestea, dacă le voii reproduce  aică. 

Fragmentulii legendei din Bucovina, istorişitii de 
Ionii “erteșii, românii din satulii lizese,” e celii ur- 
mătoriii : 

Ati fostii odată unii bărbatii și o nevâstă carii 
ati avutii trei copii. Etă cintro di morii tustrei copii, 
și când să-i ducă la gr6pă, maica lor, în locii să-i bo 
câscă și să plângă după dânșii ca alte maice, ea mergea 
în urma lor totii jucândii, bitendui în pălmi și ridendii, 

Ă N
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Nu multă după acâsta morii și socrii sei. Dar ce 
schimbare ?... Nevasta nu eră acuma cea de mai 
nainte. . Plângea și se tânguiă după dânșii, de gândiai 
că cine sci pre cine a perdutii, ȘI totii așa plângendii 
și bocindii, de se cutremură căimeșa pe dau nsa, petrecă 
ea pre socrii sci la gropă. 

După ce senmormântară acuma bătrânii și după 
ce senturnară cu toţii de la ţinterimii a casă, întrebă 
bărbatul pre nevasta sa: 

— Nevastă ! de ce, când ni-aii muritii copiii noștri, 
tu mai vărsatii nici o lacrimă dupii dânșii, ei ai jucatii 
și ai risti si te-ai veselitii când i-ar petrecuti la gr6pă, 
Gră acuma că ți-aii muritii socrii, adică părinţii mcă, 
l-ar bocitii și te-ai tânguitii după denșii?... 

—- D'apoi bine! —  respunse nevastă, — după 
copiii noștri mam plânsii, ci am jucati și am risti, 
pentru că prea bine am sciutii cii unde se duci ci, că 
mergii în raiii, Gră după socrii cum noii plânge, sciindii 
bine că pentru faptele lorii trebue să mârga la munca 
cea vecinică a Yadului ! 

Audindiă bărbatulii respunsulii nevestei sâle se 
mâniă foci pe dânsa și începă a o sfădi și a o certă. 
Și totă așa, din una în alta, din câtă în cârtă, veni 
treba penă la bătae, Insă când să dee bărbatulii în 
nevastă, aecsta se preface iute înt”o Rindunică și 

" sbâră pe ferâstă afară. Atunci bărbatulii dă s70 prindă, 
dar” ajungându-o numai de e6dă, remâne cu tte penele 
în mână, afară de cele dâue de pe de latură, cară ati 
scăpatii nesmulse și car până ș”n diua de astă-di se 
vădii la Rindunele.
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Fragmentulii legendei, cure se află la Românii din 
Banati, sună: 

„După trădițiune Rindunica a fostii PR 
începutii fâtă, care se certă cu părinții să, ră pre 
alţii îl calumniă. Pentru aceea s'a prefăcutii ea în N 
ei presintă, și trebue să-și facă cuibulii sei în camine, 
espusă fiindii fumului înnegritoriii,« 1) 

VIII. 

Acestea sunt legendele Rin dunelei, câte le-am 
pututii află eii până acuma. 

Diu cele trei legende dintâi precum și din frag- 
“mentulii din Bucovina resultă că Rîndunica dintru 
începutii a fostii o nevâstă tenâră, care prefăcendu-se 

"în forma că de pasere, a semasii penă în diua de astă-i 
cu gușa roșă și cu c6da ca o furcuţă, 
după cum adică a uns'o bărbatulii seii cu sânge și i-a 
smulsii mijloculii codii. 

După legenda Domnului V. Alecsandri însă, pre- 
cum și după spusa unorii Români din Bucovina, Rin- 
dunica a fostii dintru începutii fâtă de împâratii. Eră 
rochia că, cu care a fostii îmbrăcată, după. legendă pu- 
blieatii de Dl V, Alecsandri, sa prefăcutii întro plantă 
cu fiâre albastră, care înfloresce primăvâra și se nu-. 
mesce în Moldova „kochiţa Rinduneleii 2), lat. 
Convolvulus arvensis, 6ră în Bucovina și Ir ansilvania 
Volburiă albastră. “ 
  

1 Arthur und Albert Scott. Walachixche Mirchen, Stuttgart 
und 'Fiibingen. 13415. p. 284, 

2) Op. cit, p. 8,
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După legenda a cincea din Bucovina și după 
fragmentulii din Banatii a fostii Rindunica dintru 
începutii o fâtă neascultătâre. Eră după legenda a patra 
din Bucovina a fostii ca o s6era rea, după cum sunt 
mai tote sderele în ochii: nurorilori. 

“Toti din causa acesta, pentru că Rindunica a fostii 
dintru începutii femee, crede poporulii, că-și face ea 
cuibulii sei numai în podurile caselorii, fiindu-i datii să 
petrâcă lu unii loci, sub uni acoperementii cu Gmenii, 

După fragmentulii legendei din Banati, mai susii 
arătatii, precum și după o colindă poporană 1) își facii 
Rindunelele cuiburile sale prin podurile caselori 
de-aceea, pentru că așa, ati fostii ele blăstămate, 

Pindrea legendă hbanăţâne ni-e deja cunoscutii, 
A colindei însă e acâsta: _ 

Sub o trupinii de mără-pării se află unii pati 

Pe la fundă cu tunete, 

La fuştei cu fulgere, 
Trembele de cură sântă . 
Totă topită şimvertită 

In patulii acesta : 

E culeatiă unii Dumnedei 

Mititelii și frumuşelă 

Și ln faţă curăţelă, 

„Faşiată de-o ?mpirătesă 

In fășâre de mătasă, 

Comănacu-i de bumbacă, 

„„ 1) At. M. Marieneseu. Poesia populară. Colinde. Pesta. 1859, p. 24, — ÎN
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Cu trei ilor în comănaci, 

Una-i florea mirului, 
Alta vița vinului, 
Una spiculă grâului, 

Și pe când Dumnedeii dormiă . dusti, unii somnii 
grei, pe-atunci: 

a 
E veniră Rîndunele, 

Negrișâre, frumușele, 

cară, de și începură a cântă și colindă, totu-și nu-l 
putură deșteptă. Deci : 

Rîndunelele sburară, 
Cătră mare se lăsară, , 
Ele tâte apucară 

Stropuleţi pe aripele, 

Petricele?n penicele, 
E» la fii că ai venită, 
Cit-aripele l-ati stropitii 
Cu petrile ai sverlită „.. 

Și făcândii ele acâsta, Dumnedeii celii frumușelii, 
deșteptându-se din somnii, se mâniă pe dânsele și le 

- blăstimă dicândiă : 

Rindunea, ! fâ-ţi cu bulă teă 
Unde-a fi loculă mat ret, 
Prin poduliă: seracilorii, 

E La grinda streșineloriă. 
Să te bată fumurile 
Ca pe feciori cugetele, 

" Cugetele de'nsuratii, 
Pe fete de măritată !,.,



— 114 — 

Eră-și se ice că Rinduunelele își fuuii cui- 
burile lorii prin podurile caselorii numai pentru noro- 

cirea Gmenilorii și pentru curăţenia lori, Unde sunt 
casele stii grajdiurile vrăjite. de cine-va acolo nu-și 

facii Rinduunelele nici odată cuiburi. 1) - 

Asemene, totii din causă că Rinduniea dintru în- 
'ceputii au fostii femee, crede poporuli, că nu e bună 

de mâncatii ; apot că e f6rte ptcatii a o omori, sâii ai 

strică cuibulii și ai sparge duele, Ba! nici mâna nu e 
bine să pui pe dânsa. Dreptii aceea, fie care Românii 

dă de grijă copiilorii sci ca nu cum-va să se atingă 

de dânsa, s*o omâre, să-i strice cuibulii, sâii să-ă spargă 
Guele, căci făcândii acesta, pâte să li se întâmple vre 

o nenorocire. 2) 
E păcatii a omori pre Rindunele, a le strică cui- 

burile și a le sparge Gucle încă și de-aceea, pentru că 
ele, după credinţa poporului, sunt sfinte?) sunt 

găinele lui Dumnedeii4), și ca atari nu facii 

nici unii reii Gmeniloriă, ci din contră ele arată noro- 

culii fie-căreă case. 5) Unde-și -facii ele cuiburile, acolo 

se încuibeză și noroculii, pentru că ele aii frte mare 
darii dela Dumnedeii. *) 

!) Credinţa Româniloră din ţinutulă Dornei, com. de Dlii 
Petru Ursulă, cantori bis. în Căndreni. 

2) Credinţă şi datină comună în Bucovina. 
3) Com. de Vasile Ungureni, rom. din Ilișesci. 
:) W. Schmidt op. cit. p. 22. — Dli Gr.a lui |. Sima îmi 

scrie, că unii Români din Transilvania si anume cei de pe Somesul 
mare nu numai că credii despre Rindunică că ar fi „Găina lui 
Dumnedeii“ ci er forte adeseori chiar o și numescii astfeliiă. 

5) Com. de Dli P, Ursulă. 
*) W. Schmidt. op. cit. p. 22. și Cred. rom. din Vicovuli 

de-susii și a altor Rom. din Bucovina. —
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Românulii, care omoră vre o Rindunică, îi strică 
cuibulii și-i sparge Guele, nu numai că se depărteză 
noroculii dela casa lui, ci se crede despre densulii, că 
a comisii unii ptcatii așa de mare, ca și când ar 
omoritii pre atare nevastă, i-ar fi resipitii casa, și i-ar 
fi nenorociti copiii 1), și cum: a omorit?o îndata i se 
uscă, și-i sâcă mâna. 2) | a 

1X. 

Afară de datinele şi credinţele pân” aici înșirate 
mai credi Românii cum că cclii ce vede. ântaia-și dată 
primăvcra o Rîndunică sburândii, dar neeiripindii, 
acela va fi sănătos 
acela nime nare să-lii vorbâzcă de reii, . Celii ce însă 
vede ântâia-și dată o Rindunică stândii Și ciri- 
pindă, aceluia, se crede, că preste anii nu-i va merge > > > 

> 
bine, că va fi bolnăviciosii și Gmeniă îlii vor vorbi 
de re. a 

Asemene nu e semnii bunti pentru cei ce audii 
ântâia-și dată vre o Rindunică' ciripindă în podii, căci 
atunci, credii că, că preste totii anulii nu vor fi sănt- 
toși și voloși, ci vor fi slabi și bolnăvicioșă. Că nu ati 
vădut'o mai întâi sburândii vor fi vorbiți reii de 
Smeni. îi | 

  

2) Credinţă comună în Bucovina. 
*) W, Sehmidt. op. cit. -p. 92. și com. de Dlă Gr, a lui I. Sima. 

3) Cred. Rom, din Calafindesci, dict. de C, Racolţa și Sofia Frâncu, românce din loci, . 

S* 

i și voiosii. peste totii unulii ; pre.
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De vede o fâtă sii unii flectiii ântâta-șă dată pri- 
măvera numai o singură Rindunică, atună, credii aceștia, 
că preste toti anulit vor fi singură, că nu se vor putea 
mărită s6i însură. De vede unii bărbatii o singură 
Rîndunică, se teme să nu i sentâmple vreo nenorocire 
să nu-i m6ră nevâsta și elii să remâie apoi singurii, 
văduvoiii ' Totii așa credii și nevestele. 1) ” 

Numai o unică Rindunică vădută ântâia-și dată 
primăvâra însemnâză, dapă credința poporului românii, 
totdcuna singurătate. Eră mai multe Rindunele, vădute 
de-odată, însemnâză, că preste vâră vor fi, cu cei ce 
le-ati vădutii, m mai mulți înși la uni locti. 2) 

| O s6mă de Români, când vădii pentru prima Gră 
primăvâra o Rîndunică, d6una stati pe locii și începii a 
săpă cu unii cuţitii sâii ori cu ce aii pe lângă dânșii 
sub călcâiul piciorului stângii, și întâmplându- se să 

afle cărbuni în loculii acela, atuncă, credii că, că preste 

totii anulii vor. fi sănătoși şi” voioși, și vor află preste 
vâră bani; 6r” de nu află cărbuni, nu vor fi sănătoși. 

O semă însă credii că dacă află cărbuni, vor muri. 2) 

Alţii Gră-și credii că, dacă veă sta locului unde vedi 

ântâia-și dată vre o Rindunică, și vei face cruce, atunci, 

dacă vei vrea să sapă în acelii locii, vei află din întâm- 
plare cel puţinii unii cruceriii. 4) 

1) Credinţă fârte lăţită în Bucovina. — 

3) Spusă de Vasile Ungurenii, românii din Ilișesci. 

3) Credinţa Românilori din distrietuli Năstudi în Tran- 
silvania. 

) W, Schmidt. op. cit. p. 22,
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Unele Române, când vădii ântâia-și dată o Rin- 
dunică, suflă asupra că și dicii: 

„Cum: se desparte e6da ta și nu se încâlcesce, așa . 
se mi se despartă și să mi se descâleâscă ori ee încâl- 
citură și încurcătură când voii suflă asupra că descur- 
cându-o și desfăcendu-o.« !) 

Mai departe credii Românii, că vitele cornute, 
mai cu s6mă boii și vacile pe sub cară sboră vreo 
Rindunică se bolnăveseii şi“ crușescii, adică se udă 

"Sânge. 2) . | 
Cuibul de Rindunică se întrebuințâză, de cătră 

Români ca medicamentii în contra, arsurilorii și opări- 
turiloriă prin. focii şi uncropii. Aşa cei ce sunt arşi sâi 
opăriţi, luândii uni cuibii de Rindunică părăsitii, muin- 
du-li apoi în apă caldă și legându-se cu dânsulii la 
rană, spunii că îndată se vindecă, 3) 

Se mai întrebuințeza cuibulii de Rindunică încă 
și în contra anghinei. 4) Eră cei ce au friguni și nu 
potii scăpă de densele se dice că, îndată ce se afumă 

  

') Com, de Di P. Ursula. . NE 
1) Credinţa Româniloră din [lişesci și din alte sate din Bu- 

<ovina. — : 

) Datina Româniloră din ţinutulă Dornei com, de Dl P. Ursulă, | , 
1) Vernavii, Physiographia Moldaviae, Buda. 1836. p.58. apud B. P. Hâsdeă „o notiţă istorico-medicală“ publ. în Co- lumna lui Traiani No. 33, (143) din 1. Noemvre 1872, p. 229. — .
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cu pittululti din cuibulti unci Rindunele, îndată îlii lasă 
frigurile. î) 

Vacile, cari sunt bolohănite, încă se vindecă: cu 
cuibii de Rindunică, și anume: cuibulii se mâie în 
apă caldă și așa se l6gă apoi cu densulii ugerulii bolo- 
hănitiă ali vacii. 2) 

Vitele, pe sub cură a sburatii vre o Rindunică 
și din causa acâsta crușescii dupre cum sa arătatii 
mai susii, se potii vindecă numai cu cuibii părăsitii de 
Rindunică, adică din care a sburatii Rindunicu și cu 
puii, şi anume se pune cuibii de-acesta în tărițe şi se 
dati apoi vitelorii bolnave ca să le mânânce, cari mân- 
cându-le, se dice că îndată se vindecă și nu cruşescii 
mai multă, 3) 

In fine Rindunica e considerată de cătră Ro- 
mâni încă și ca unii profetii alii tempestăţii și a anu- 
timpurilorii,. Așa se dice că dacă vremea stă pe plâie, 
Rindunica sboră totii atiugândă pământul, și din 
când în când sedte sunete line, spăridse și plângătâre. 
Er când va să urmeze vreme bună, ea sboră susii şi 
se jocă cu surorile sâle. Dacă ne ameninţă vr'o vijilie, 
ea se perde pintre noră şi sbâră încetii. 4) 

Când începii a veni Rindunelele de prin ţerile 
cele calde, unde petrecii ele peste rnă, e semnii cum. 

?) Spusit de Rnesanda Tenachitevi iciu, descântăt6re și alte Românce 
din Siretiii, 

*) Datina Rom. din Siretiu şi din alte sate. 
3) Com. de V. Ungureni. 

__*) Isaia Schinteia, în „Sedetârea“ an. 1. Buda-Pesta. 
1875. p. 47,
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că și primăvâra a sosită și că mai multi mare să 
ningă. Eră când se ducii Rindunelele de pe la noi, 
atunci nu e departe nică era. ! ) 

!) 1) Credinţă comună în Ducovina. 

E



Lostunulă. 

I.: 

Tâte paserile, cari de cătră ornitologiști se nu- 
„mescii unii singurii termini teehnică latină „Hiru n- 
dinaes Românii le numeseii unii singurii cuvântii 
„Rîindunelet. Da” spre deosebire numescii că 
Riîndunele și Rindurele sâi Rindunici 
și Rîndurea sâi Rindunică și Rindurică, 
La Românii din Macedonia Lândură!) și Arân- 
drunea3), mai multii numai pre acea specie de Rin- 
dunele, a cărorii gușă e roșă, e6da lungărâță și înfur- 
cată şi cură își faci cuiburile de regulă prin podurile 
caselorii, lat. Hirundo rustica LL. germ. die Rauch- 
schwalbe, 

Pre acea specie de Rindunele însă, a cărorii gușă 

li x și pântece sunt albe: și cari își facii cuiburile de regulă 
  

1) Revista pentru istorie, archiologie și filologie, sub direcţiunea . 
Dlu: Gregoriă G. “Tocilescu, an. I. Vol, I. Bucuresci, 1883, p. 32, 
— După Dli G. Basonzi. Opere complete. Limba română și tradi- 
iunile ei. Galaţi și Brăila. L372. p. 171. Sar chiemă Rindunica de 
cătră Românii din Macedonia și „Sandură“. Nu sciă însă de nu 
e cum-va o greștlă de tiparit în locă de Lândură, căci I, în 
serisore se pote forte lesne confundă cu $. — 

1) Com. de ună studinte din Macedonia.
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pe sub streșinele caselorii și în malurile apelorii le nu- 
mescii mai multii Lostuni. 

Acea specie de Rindunică, care-și face cuibuli 
seii mar alesii pe sub streșinele caselorii, de-asupra 
fereştilorii, și care e pretutindene cunoscută, are la po- 
porulii românii mai multe numiri, și anume în Buco- 
vina: Rîndunea, sci Rindunică-de-ferestă, 
Lastuni,Lostuni, Lostonii, și Lostugii!), 
în Transilvania: Lăstuni?) şi Lostonii2); în 
Ungaria: Lastanii%; în Banati: Lasturniii); 
în Moldova: Lăstunii dem. Lăstunașii 5); în Mun- 
teniu: Lustunii?), lat. Chelidon urbica Boje; Hi- 
rundo urbica IL. germ. die Mehlsechwalbe, Fenster- 
sechwalbe. o 

Acea specie de Rindunică însă, care-și face cui- 
bulii sei de regulă în malurile apelorii și a cărei pene 
de pe spate sunt cafenii, Gră cele de pe-gușa și pân- 
tece albe-întunecate, se numesce de cătră Românii din 
Bucovina: Rindunea si Riîndunică-de-plâie 
  

1) Nu potă trece cu vederea de-a nu aminti aice şi unii pesce, 
pre care Românii munteni din Bucovina îlă numesc „LL ostue ăi 
eu accentulii pe silaba primă, și despre care spunii că e unii pesce 
forte frumosi şi mare, uneori și pînă la cinci chile, și niare solzi. 
nici clolane, ci numat spinare, — , 1 , 

1) $. Petri. Vocab. — A. de Cihac, Dictionnaire, t. II. p. 166, 
3) V. R. Buticeseu. Poesit Deeșiă. 1881. p. 129, 
*) Com. de Dlii Elia Popi, învățătorii în Șomeuta-mare. 
5). Com. de Dlă Ios. Olarii. „Lasturnii == Rindunea, ce 

face cuibi la streșinele caseloră.ti p 
*) V. Alecsandri. Poesil ale pop. rom. Bucurescr 1866, p. 146. 
?) B. P. Mâşdăii. Curente den bttrunt t. 1. p. 246. In ve- 

chime se află în Muntenia şi o vale numită „Valea Lustu- 
nilor îi - :
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Rîndunică-de-maluri, Rindunică-de-a pă 
Rindunică-de-părăii și Lostunii-de-a pă, lat. 
Cotyle _riparia Boje; Hirundo riparia 4 germ. die 
Uferschwalbe. 

II. 

Cum că și aceste due specii de Rindunele şi ma 
cu samă specia primă se numesce de citră - Români 
forte adeseori „Rîn dun ea, se pote cunâsce în câti- 
va și din vr”o câte-va doine poporane. 

Fie-cărui îi este cunoscutii că Lostinulii să 
Rindunica, care-și face cubulii pe sub streșine, e 
espusă celorii mai multe neplăceră, căci nu numat cei 
de casă, ci de multe ori chiar și Străinii îi strică cui- 

a ES bulii, și mai alesii din causă că ea, scii mai bine disii 
puii sei, fârte adeseori necurăţescii păreţii așa de tare, 
ă celii ce ţine cișii-ce-va la cu răţenie trebue să se 
supere pentru acâsta faptă. De-aice vine apoi și plân- 
gerea acestei păstrele asupra Gmenilorii, asupra tutu- 
rorii drumeţilorii, cară Y-aiă stricati cuibulii și care plân- 
gere se află forte bine respicată în următârea doină 
poporană : 

Frungă verde trei masline, 

Câte paseri sunt pe lume 

Tâte-avură parte: bună, 
„Numai ei o Rindunea 
„Avui partea cea mai rea _ 
Că mi-am pusi cutbulii la drum, 
Câţi omeni pe drumiă trecea - 
Toţi în cuibulii meă sverlia,
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7 „Puii mi sai spăriată, 

„ŞI la munte mi-ai sburatii, 

La vervuţulă muntelui, 

La crucea molidului 

Unde-i dragii voinicului, 

La vervuţulă fagului 

Unde-i dragă fărtatului, :) 

III. 

Ce se atinge de datinele și credinţele Românilorii 
despre aceste dâue specii de Rindunele, voiii să însem- 
nezii că ele numai forte puţinii se deosebescii de celea 

ce Sati arătatii în articululă despre Rîndunică. 
Mai tâte, câte saii spusii despre Rindunică, ufară 
de legende, le istoriseseii Românii și despre Lostunii, 
dară mai alesii numai despre Lostunulii ce-și face 
cuibulii sub streșinele caselorii. Prin urmare puţinii ce 

ași mai avea să serii în privința acâsta despre Lo s- 
tunii. Insă fiind că în articululii despre Rindunică, 

unele datine și credinţe le-am trecuti cu vederea, 6ră 
altele le-am auditii mai târdiii, voiit şi pre acelea să- 
le înşirii aice. 

| Mai ântâiti vom începe cu ciripitulii Rindunele- 

lori în timpii de n6pte, | 
Românii credii, că ciripituli  Rîndunelelorii în 

timpii” de nâpte e ună semnii reii.. Dreptii aceca nu 
odată se adresază: ci cătră Rindunele ca să nu li mai 

cânte n6ptea, să nu li mai menâscă a reii, căci și așa 
sunt ei destulii de învăluiți şi întristață, destule nevok- 

Ei și neajunsuri aii datii peste capulii lorii. Ei gicii: 

1) Din colecţiunea mea inedită.
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Rindunică cu cunună A 
Nu-mi cântă stra pe lună, 
Ca mea inimă nu-i bună, 
Că-i încinsă co cunună, 
ȘI-A încinsă cu curele 
La mijlocii cu lăcrimele, - 
Și-I încinsă cu colanii 
Multă oftcză de amară ! !) 

Altă doimă, toti din Bucovina, în care unii os- 
tenă se adresază cătră o Rindunică ca să nu-i cânte 
nSptea pe lună, sună astfel : 

Rindunică cu cunună, 

Nu cântă nptea la lună, 
Ca mea inimă nu-i bună, 

Ea e strînsă cu curele, 

„Curelele-să cu oțele, 

Cu oţele ascuţite 
De străinii sânge roșite, 
Cam fostă unde nu e grâă 
Numat sânge până ?n brâă, 
Unde nu-i spicii de stcară 
Numai sânge până ?n scară... 
Singe de-a străinului 
Penă ?n câma murgului,.. 

Capitanulă blăstimatii 
Totii la harţă ma purtati, 
E a casă când sosi 
Pulca mea wo mar găsir! 2) 

  

1) Din colecțiunea mea inedită. 

2) Idem de eadem,
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Acestea: de-o cum dată în privinţa ciripitului 
Rindunelelorii. 

IV. 

Rindunica, fiindi o pasere mutătâre, care, la 
întârcerea sa din ţerile cele calde, ni anunţă sosirea 
primăverii celei căldurâse și frumsc, figurâză forte 
adese ori în poesiile poporane ca unii feliii de solii ce 
scie și pâte să ducă și să aducă sciri din cele mai de- 
părtate locuri, 

O doină poporană din prejuruli Caransebeșului 
ni spune în privința acâsta următrele : 

Rindunica ţerii mele !. | 

Spune-i tu măicuţei mele : 

Vesmintele mele tâte 

Nici decum să nu le porte, 

Nici le ţină, nict le vendă, 

Ci pe spini să imi le-aprindă 

Sinveţe mătcuţele 

Cum să dea fetiţele 

Dup'unii câne de păgâni 

De frică să-i die: jupâniă. 
Jupâniă lui draculă r-o dice, 
Că mare pâne să mânce!!) 

Altă doină, din Bucovina, în care o nevâstă în- 
străinată și neferecită se adresază cătră o Rîndu- 
nică, întrebându-o ce facii părinţii sei și rugându-o 
ca să mârgă la dânșii și să li spule că că să nu mai 

  

1) Nicolai Vladii. Cântece pop. din jurulii Caransebeşului, publ. în Familia. an. VI. Pesta. 151, p. 4V5,
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cugete la dânsa, dacă aii dato cu 'de-a sila după celii 
ce nici odată nu l-a Yubitiă și voitii, sună : 

Rindunică, Rindunea ! 

Pote eşti din ţera mea ? 

— De-acolo sunt, deii asa! 

— Nu scit: maica ce făcea? 

— Maneci albe suflecă, 

" Pâne de grâii frămentă 

După tine se cântă! 

— Rindunică, Rindunea! 

Pote eşti din ţcra mea? 

— De-acolo supt deii aşa! 

-- Nu seii: tata ce facea ? 

— Elă caruţa-și șinute 

Și caii și-i poteovia, 

După tine se gătiu! 

— Rindunică, Rindunea ! 

Du-te tu în ţera mea 

Și spune mămuţi-asa : 

Pâne de grâii nu frămnte 

După mine nu se cânte! 

Riîndunică, Rindunea ! 

Du-te tu în ţera mea 

Și spune tătuţi-aşa : 

Caii să nu-i poteoviscă, 

Căruţa nu șinudscă 

De mine nu se gătescă, 

Ci să-mi strîngă straele, 
E Straele, od6rele, 

"Să le ?ncare n nGue cară 
Să le ducă ?ntre hotară | 

li dee focă şi pară | ! 
mcrgă fumurile 

Pe la tote maicele - | | 

P
A
R
 

ă 

Să 
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Să nu-și dee fetele 

Cum ma datii a mea pre mine 

Dup'unii reă de câne!!) 

V, 

Tâte celelalte datine și credințe, câte sait însi- , 

ratii mal susii în articululă despre Rindunică se refe- 
rescii, după cum am mâi spusii, și la Lostunii. Așa, 
între multe altele, spunii Românii din 'Fransilvania, că 
aceluia, ce prinde pui de Rindunică seii de Lostunii 
în mână i se usucă mânele și se udă sânge, fiindii că 
aceste păserele sunt puseri sfinte. Pe sub care 
vacă va sbura Lostunulii si Rinduniea, lap- 
tele aceleă vacă va fi numai sânge, și ori câtit o vei 
mulge lapte din ugerii nu va slobodi, ci numai sânge. 
Dacă însă vei afumă vaca cu cuibii de Riîndunică 
sii de Lostunii Gră-și va da lapte ca dintru în- 
ceputii: 

Totii Românii din unele părți ale 'Pransilvaniei 
spunii și eredii, că primăvâra, când vei pentru prima 
Gră mal multe Rindunele sâi Lostuni, de ești 

“june, e semnii că te vei căsători, cră de ești acu căsă- 
toritii și vedi numai o singură Rîndunea sâi Los- 
tunii, e semnii că-ți va muri soția și vei remânea 

văduvii, 2) 

Românii dia unele părți ale Bucovinci și Mol- 
doveă cred că în cuibulii Lostunului sâi Rin- 
  

+ 
?) Din colecţiunea mea inedită. 

1) Com. de Dlii Gr, Crăciunașă. --
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dunelei-de-ferestă se prăseseit păduchii de 
lemnii sâă ploșniţele și din causa acesta caută Gmenil , 
să-X strice cuibulii, când îlii face lipiti de păretele sâii 
streșina casei. Lostunulii, în casuliă acesta, e socotitii 

= de ce-va netolositoriii sii stricăciosii, întocmai precum 
e socotitii trântorulii la albine. 1) 

Românii. din judeţulă Gorjului în România spunii 
A că atâtii Riîndunica câtă și Lostunuli, când 

se întârce la noi primavâra din ţerile cele calde, în- 
= cepe a cântă și a dice eu gasii trăgănatii și tânguiosii: 

Chimedosii, 

Chimedosii ! 

Când am plecată 

Am lăsată 

Numa! clăi 

Peste elăi, 

Numai pari 

Peste pari 

Când am venită 

Am găsită 

Urdiei verdi, 

Urgici verqi! 2) 

VI. 

Spre încheiere voii să reproducii aice încă și 
due cimilituri: una din Bucovina și alta din Transil- 
vania, cară însemnâză „Rinduni ca“, precum și unii 
jocii alii copiilor, în care figureză numele acestei paseră. 

1) Com. de Părintele I. Fotea și câţi-va Români din Bu- covina, — . 
3) Com. de Dlă 1. Cornoiă.
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Cimilitura din Bucovina sună precum urmâză : 

Am o puică sprintenă, 

Şede josii şi depină 

Și se râgă rugului 

Și senchină cucului, 

ră cea din Transilvania sună astfeliii 

Țintă 
PN grindă 

Vorbesee 

Unguresce, 
Nu sei nime ' 

Ce arăexce, !) 

Copii români, atâti cei din Bucovina câtii și eci 
din Moldova, aii următoriulii jocii, în care figurâză 
Rindunica, și anume: 

Când sunt mai mulți inși adunați la unii locii și 
vădi pre unulii dintre dânșii mâncândii ună mării, o 
pară scii vre o bucăţică de pâne, îndată se apropie de 
celii ce mânâucă și întindândii mâna dreptă die : 

Ma mânată Rindunica 
“Să-mi umpli putenica, - 
Că de nu-I umpie-o . . 
Pe cecalalta lume nu-i ave-o ! 

Totii acestii jocii, cu fârte puţine deosebiri, se afiă 
şi la copiii români din Bucurescă și satele de prin 
prejurii. | 

  

1) Com. de Dlă Gr. a il. Sima
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Când unulii dintre aceștia vede pre altulii mân- 
rând. se duce la densulii, sucesce mâna drâptă îndă- 
răptii și apoi întindendu-o dice: 

Ma mânatii Rindunica 

ă-ă dai scândurica 

Că dacă nu o vei da 

Iţi remâne mânașa!., 

adică întârsă, sucită și înlemnită după cum a întorso. 
elii când a întins'o spre celă ce mânca. 

Și celii ce mânâncă, cum aude cuvintele acestea, 
nu se opune nică decum, ci îndată împărţesce ccea ce 
are de mânecatii cu celii ce a cerutii. 

Așa e joculii acesta ! 
Și cu dânsulii am îneheiatit totodată cecen ce am 

sciutii și am avutii de spusii în privinţa acestei speeiă 
de paseri. 

ie —



Ganguruliă. 

T. 

Primiăvâra cea încântătore și plăcută a sosită 
de multii. 

Codrii și pădurile, dumbrăvile și luncile, pometele 
şi tufișele, cari sub sarcina unei ernă grele și gerâse ni 
înfăţișaii o privelisee întristătâre, acuma sunt impănate 
de susii până josii cu irungă verde, sub a cărei umbră 
recorit6re și binefăcătâre de multe ori omulii ostenitii 
și pânlitii de arqetârele rade ale s6relui, își află odihnă 
și recreare. Eră mii și mii de păserele; una mai sprin- 

ESI . se . tină, mai gingașă și mal ghibace de câtii alta, alârgă 
cu grăbire în colo șim esce, cântândii și durându-și 
fie-care întrunit locii anumiti câte uni cuibușorii, în 
care vor să-i depue oușsrele și să-și  seâtă puiuţiă, 
Unele iși facii cuiburile pintre ramurile din verfulii ce-. 
lorii mai înalță și mai mari arbori și pomi, altele pintre 
rămurelele tufarilorii, și ră altele prin borţile și scor- 
burile arborilorii uscați sâii pe sup rafața pământului. 

Fie-care după alii seii gustii, placii și îndătinare 
și după cum a apucatii de când sa treziti pe lume. 

- 9
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Da dintre tâte aceste cuiburi, câte le putemut noi 
vedea, numai unul ni se pare mai Dătâtorii la ochi, 
căci acesta, duratii fiindiă cu mare măestrie între d6ue 

ămurele supțirele din vârfulii celui mai înaltii și mai 
rămurosit pomii, ca și când ar fi o pungă lungărâţă 
atârnată cu baerile sale de acelea rămurele indoiâse, 

când suflă și cel mat linii ventii se huţuţă în colo și 

în edee în acrii cu unii legănel. 

Și 6re ce felii de pasere să fie aceea, care se 

pricepe ușa de bine la astfeliii de lucruri artificiose ?... 
A cui să fie cuibul acesta, de cure nică celii mai îm- 

pelițatii biăiatii nu se pote apropiă ca să ice Guele scii 
puii Qintrânsuli ?.., | 

Acestii cuibii e a unei dintre cele mai frumâse 

paseră cântătâre câte se află prin livedile nâstre. Flii 

e alii Gangurului, carele se mai numesce altmin- 
trelea și mai alesii în Muntenia și Gangorii, Grun- 
gurii, Grangorii, dem. Găngurelii, Gangu- 

rașii, Grăngureli, Grăngorelii și Griăn- 

gurașii, fem. Gangură, Gangoră,Grangură 
şi Grungoriă, în judeţulii Doljului din Oltenia încă 

şi Pișcunflori sâi Pișcanii-Fidre, Cin- 

florii şi Zamtfiră!) în ţâra Hategului din 'Pransil- 
  

1) Numirile din judeţulit Doljulur mi If-a com. Dlă I. Cornoii. 
"— Vedi toti despre aceste numir și nota I. a Dlui Searlată C,. 
Moscu la poesia sa întitulată „Furtuna“ și publicată în „Lite 
ratorulii“ an. IL. Bucuresci 1881, No. 4, p. î04. „Pişcan- 
Fl6reat. O pascre gălbănă peste toti. Prea frumisă, care cântă 
mai alesii prin zăvore şi branisce. Despre acâsta pasere, conformii cu 
versulii sei, esistă o legendă n ţeră, care înterpretă glusulă sei în 
următoriulii modă: „Vino, vino Zamfiro, vino că-ţi plânge copilulă, 
vino, vino! ca şi când Zamfira ar fi soția lut și l-a lăsatii sin- 
gură să vedă de pui, şi elii o chiemă sn desmierdătoriulă lui viersă.
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vania: Pișecanflore!), lat. Oriolus gulbula Ie germ. 
der Pirol, die Goldamsel. 

Deci despre acesta pusere, care e înfrumusețarea 
miti alesii a pometelorii nâstre, care nu odată ne des- 
fătzăi - prin cânteculii seii celii plăcutii, voii să vor- 
bescii în şirele următâre. 7 

Vom începe așa dară mai ântârti cu legendele sale. 
7 

II. 

Antâia legendă a Gangurului, istorisită de 
Dumitru Iuga, românii din satulii Selisce în Maramu- 
reșii şi comunicată de vărulii meii St. FI. Mariană, sună 
prectuin urmâză + 

Îice că a fostii odată unii Ungurii forte bogatii, 
și ungurulă acela avea la p6lele unci păduri o livadă 
minunatii de frumâză, care eră dată sub privighierea | 
unui servitoriii românii. , 

- Inte?o qi de vâră mergândii ungurulii să- vedii livada, 
luă pre servitorăulii seii și se duse cu densulii dintrunii 
capătii de livadă penă în celalalt capătii, care eră 
aprope de pădure.. Eră după ce ajunse acolo se puse 
amendoj pe o laiţă sub umbra unorii pomi rămuroși și 
începură a vorbi despre unele și altele. 

Pe aicea i se dice și „Cin-florit. Eli e de mărimea: unei Pri- 
vighitore. În termini seiinţifici-zoologici elit se numesee Gr a n- 
gurii 

Diii Se. C., Moscu a comisii aie o erore, când a dis ca 
„Pişean-Flârea“ sâi Grangurulii e de mărimea unei Pri- 
viphitoră, Granguruli scă Gan guruli, după cum îl nu- 
mesce poporulit bucovineni şi moldovaniă, e ca o Mierlă de mare, 
nici de cum însă asa 'de micii ca o Pri vighitore, 

1) Com, de Dlă N. Densusianii.
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Etii că nu multii după acesta Ii întrerupe sfatului 
o pasere prin cânteeulă ei celii rară si upăsatii, + 

— Nu-ţi e cunoscută paserea acesta, care cântă 
acuma ? — întrebâ unguruli pre servitorăulă seii, cum 
o audi cântândii, 

-— Da cum să nu-mi fie cunoscută ! — respunsă 
servitoriuli. — ME miră însă de Dta că no cunosci! 

— Apoi dă... ce să facii!... mie nu-mi este 
"cunoscută, — dise mai departe ungurulit — și de aceea 
Spune-mi și mie cum se chiamă și ce seii despre densa, 
că și cii ași voi să sciti. : 

-— Paserea acâsta, —  dise Gră-și servitoriulii — 
se numesece Gangurii. Ea dintru începutii ma fostii 
pasere ca acuma, ci jude ungurescii, Dar” fiindii 
unii înșălătoriii şi prașcăii, care nu mai avea margini, 
adică cum sunt cocă maj mulţi Judi și mai alesii ungru- 
resci, înșălândii și nenoroeindii pre o copilă teniră și 
nevinovată, Dunneddeii Sa supărată forte tare pe dân- 
sulii și, spre pedâpsă, l-a pretăcutii întro pasere, și pa- 
sere a remasii apoi până în diua deastă- (i. Și dacă vom 
luă bine sarma la cânteeuliă seii, care sună : „solgobiro... 
solgobiro... viţișpanis,.. apoi vom vedă 
că acela e în limba ungurâscă, 

Ungurulii, audindi cuvintele acestea şi luândii 
mai bine sama la cuvintele Gan surului, senere- 
dinţă că coca ce-j *puse servitoriulii nu e minciună, 
ei adevârii, 

Judele ungureseii, cum se prefăcă în Gan gurii, 
începă a sbură în tâte părţile și a strigă în limba
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de mai nainte, că elii dintru începutii -a fostii so Lg o- 
biro, adică jude. 

III. 

A d6ua legendă a Gangurului, istorisită de Maria 
Ol. Manciii din Banatii și comunicată de Dlii Ios. 
Olarii, sună în următoriulii modii : 

Dice că a fostii odată la resăritii unii popă fârte 
bogatii, despre a cărui bogății se duse vestea până în 
țera tureâscă. Și popa acela avea unii Dăiatii și-o 
copilă, | 

Etă că între demincță vine o ciârdă!) de 
turăă și, răpindii totă averea popei, îlii Xeii și pre dân- 
'sulii dimpreună cu preotâs: și cu fiica lori, anume. 
Sofia și-i ducii pe tustrei în robie, 

Băiatul, care în restimpulii acesta eră dusii în 
grădină, ca să culeă cimbru și mărariii, când se 
întârse îndărăptii află casa pustie. Nică tată, nici mamă, 
nică soră, nică... nime!,., 

"Deci vedândii că casa e pustie și înţelegendii, 
acum dela cine vă fi înţelesii, că părinţii și cu sora . 
sa sunt duși de turci în robie, numai decâtii sa îmbră- 
cati în vesminte grecesci și-a plecati în ț6r 
tureâscă ca să caute pre părinți și pre soră sa, stri- 

- gândi ne ntreruptii pe unde trecea : . 
— Cimbru și măravii, soro Sofo! 

Dar în zădarii i-a fostii tâtă strigare a și căutarea 
căci nicăini nu T-a pututii află. 

„1) In Bucovina se dice căurdă ă, însă mat multă numai cu 
privire la porci, —
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Deci, vădendii dela unii timpii ea numai de giaba 
se sbuciumă, că nu-i mai pâte nicăiră află, s'a rugatii 
luă Dumnedeti să facă ce vu face cu dânsulii ca să nu 
se mai sbuciume și să se năcăjescă atâta, 

Și Dumnedeii i-a aseultatii rugămintea și l-a pre- 
tăcutii întwo pasere, pre care 0 numimii noi astă-qi 
Ganguri. 

> Dar” fiindii că, după cum am disă, băiatulii eră 
înbrăcatii în vesminte grecescă, și fiindii că numai cu 
vesmintele acestea și cu numele de grecii a pututii clii 
călători prin ţcra turecscă ȘI a căută pre părinţii și 
sora sa, de-aceea și penele sale ati remasii penă în diua 
de astă-di ca portulii Grecilorii. Și totii din pricina 
aeâsta: pune Gangurulii totdeuna la cuibulii seti unii 
sgargorii!) de mătasă roșă, 

1V. 

A treia legendă a Gangurului, audită dela nisce 
Români din Văleni și Curtuiușulii-mare, sate lângă 
Șomeutâ-mare în Ungaria, și comunicată de Dlui E. 
Popii, e cea următâre: 

Demultii, demultii, când viţa de vie facea unit coșii 
de struguri, Gră strugurulii dădea o vadra de vinii; 
ând mielulii pascea şi se jucă cu lupulă, ră Dum- 
nedeii âmblă pe pămentii, ... pe-acelea timpuri bune 
și ferecite trăiă întruni satii unii omii, carele avea unii 
pruncii și pruneulii acela se chiemă Florea, 
n 

*) Sgargori = firă,
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Da când eră Florea abia de nuc ani să în- 
templatii așa, că a muritii tată-seii și malea sa și clii a 
vemasii fără de părinți și sărucii, săracii lipiti pă- 
mentului. 

“Și-acuma fără părinți și alte nâmuri,..: străinii 
și singurii ca cuculii, mieii și săracii ca vai de elii, ce 
să facă bietulii Florea, ce sănedpă?... Multe ar fi 
făcutii, dacă ur fi sciutii cum. Dar nesciindii ce și cum 
ar fi mai bine, se năimi argatii lu unii omii din satulii 
seii, care nu-ă dăderă altii de lucru, decât să piizâscă 
patru cai; dar” de cuii aceia să grijâseăi ea și ochii sei 
din cupii, căci de i va pierde, atunci i vor sta pici6- 
rele unde-i stă capulă și capulii unde-ă stati picidrele. 

Florea se apucă de slujbă din tâtă inima și în 
d6ue dile păzi caii stăpânului seit cum se cade, firă si si 
i se fi întemplatii ce-va. | 

Când fu însă în giua a treia Florea eră 6 i-șă 
cu cil la păscătâre pe unii ritii frumosă și verde, și 
Gta că nunuă de odată îi veni unii somnii grei, încâtii 
nu se puti rețin? ca să-nu se culce puţinii, ca dâră îi 
a fugi Vasilică, dela ochi. 
Du cum se culcă, îndată adormi dusii, și când 

se trezi şi se sculă, caii nu mai erati nicăirea,... sati 
fostii dusii ca să nu mai vie, _ 
„Ce să facă acuma Dietulii Floreu?... Sar fi 

dusii a casă, dar” se temea a merge, căci ce-ar fi că- 
pătatii dela stăpânulii sei cu nime n'ar fi pututii îm- 
părți 1... Nu Sar fi dusii, încă nu eră bine!... ȘI așa 
bătendu-se eli cu gândul : ce să *meâpă șin cotro să 
apuce ?.., se hotări în urmă a căută caii în toti jurulii
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acela, și-i căută, și-i căută, dar... ici dacă ai de 
unde!.., - 

Șepte dile după olaltă X-a căntatii clii, firă de 
a avea altii nutreții, decâtii numai frunde și rădăcini, 
— însă acuma nu mai putea săi mârgă de slabii și 

. 
amărit 

s i ce eră, și așa se rugă clii lui Dumnedeii că, 
dacă nu e rândauitii să-și afle caii, apoi mu bine să-i 
ciunteze meța se sâii să-lii prefacă întwo pasere, ca așa 
ar mai urmă să-i caute, 

Pe când se rugă clii astfeliii lui Dumnedeii ze 
află lângă unii isvorii cu apă rece. Și în locii de mân- 
care, își udă gura cu puţină apă, boii de trei oră câte 
puţină, apoi, lăsându-se niţelii pe unii cotii ca sii se 
mai odihuescă, — adormi cum se cade. 

Câtii dormi el, câtii nu dormi, nu potii spune 
cu acurătâţă, dar destulii atâta că, când se trezi celii 
din acclii somnii greoiii, cei numai! ca elii nu ec mar 
multii Florea de mai nainte, cu trupii și graiii ome- 
nescii, ci o pasere cu pene gulbene-auriă, care se nu-. 
mesce „Gangorii“, 

„Și cum se vădă elii astfeliii, îndată o luâ Gră-și 
la drunii în sus și'n josii căutândii ccă patru ceai păer- 
duți. Dar de ciaba k-a fostii t6tă munca și alergătura, 
săci nică până în diua de astă-di nu i-a pututii află, și 
de-aceea Gangoruliă, adică Flore ea, e mai multi 
supăratii, dec: atit cu voie bună, căci și astă-i se teme 

? 

de stăpânulii seii că-l va pedepsi, pentru că i-a pier- 
dutii caii și nu i-a mai aflati, 

Acestea sunt tâte legendele despre Gangurii, cu- 
noscute mie penă acuma !
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E unii lucru fârte bătătoriti la ochi și de mirare, 
că tocmai paserea acdsti se numesce în unele locuri 
Pișcan-flori, Pișcan-flore, Cinflorii şi 
Pișea-Flâreir. 1) De staii însă numirile acestea în 
Gre-și care legătură cu numele Florea, care l-a 
avutii Gangurulii până a nu se face pasere, este o 
întrebare, care o lasii altorii biirbaţăi mai crudiţi de câtii 

„mine ca so respundă. 

V. 
Afară de legendele arătate mai sustii, ati Românii . 

“încă și vro câte-va datine și credinţe despre acesta 
pasere frumosă, 

Să le înșirămii și pre acelea. 
Dice că dacă se afumă cu cuibi de Gan- 

gurii căldarea, în care se ferbe rachiulii, atunci Gmenii 
cci beţii aii o deosebită aplicare și atragere cătră crisma 
aceea, în care se vinde rachiulii fertii în căldarea întwa- 
cestii modii afumată. 2) 

Cu cuibii de Ganguri se atumă și Omenii, carii 
aii vătămătură, și se dice că, în urma acâsta, îndată 
se însănătoseză, 2) 

Asemenea afumă Românii cu cuibii de Gangurii 
și stupii, când îi scotii primăvâra afară anume, ca să 

RUA li mârgă bine peste vâri, s - ă aibă mulţi roi. 
  

1 A, de Cihac. Dictionnaire, t, II. p. 297, 
2) Cred. rom. din ţinutulii Lapușului în Transilvania dict. de 

Ionii Coruiă, românii din Vadi, com. de Dli Gr, Crăciunaşă, și a 
celorii din ţinutulii Şomeuter-mari, în Ungaria, com, de Dlă E. Popii. 

3) Dat. Rom. 'din ţinut. Lapuşului, com. de Dlă Gr. Cră- 
ciunașii.
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Maui departe se crede că dacă âmblă cine-va la 
cuibulii Gangurului,. Gangurulii, ne mai avendit speranţă 
să potă seste pui în elii, îlii părăsesee și-și face întw- 
altii locii cuibii. 1) 

Românii din ţinutulii Gorjului în România spunii 
și credii, că celii ce aude demincță pe nemâncate. pre 
Gangurii când acesta cântă ântâia-și dată, acela se 
âmple de gălbănare și preste totii anulii remâne 
apoi galbănit la faţă, 2) 

In fine se dice că de loculii, unde-șă face Gan- 
surulii cuibulii seii, Cidrele și Ulii nici când nu 
se potii apropiă, căci Cădrele, Uli și eu Gangurulii 
nici când nu se poti împăcă. Gangurulii, cum vede 
pre vre o Cidră sii Uliii, îndată se ie la fugă după 
densulii și-li alungă cine sei unde, căci elii are o pu- 
tere fOrte mare asupra acestora. 3 ) 

VI. 

Numele Gangurului servesce Româniloră de multe 
oră și spre numirea unorii cai. Așa unii calii sprintenii, 
frumosi crescuti și la pără galbinii, poporulii îlii nu- 
mesce „Grangorelii“, 

O colindă poporană ni spune în privința ueâsta 
următârele : Ii 

„_1) După spusa Româniloră din Frătănţit- vechi în Bu- 
covima, — 

2) Com. de Dlii ]. Cornotii. 

3) După spusa Rom, din Frătănţii-vechr.
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Sede Niguie călare 

Pună cală galbeni grăngorelii : 

Șeua ?n6tă ?n aurelă. 1) 

„Calii gulbănii grăngorelii“ însâmnă 
aice atâta, câtii galbănii ca penele Gangurali. 

| Fiindii că mai toţi Țiganii, conlocuitori cu Ro- 
mânii, sunt sărmani lipiţi pămentului,. neavândiă de 

multe oră nici macar o fărmătură de pâne spre ai 
stâmpără fOmea, care consumă pre bieţiă lorii copilași, 
aceștia nu odată arată ca vai de dânșii: galbeni ca 
e6ra. Pre acești: nenorociţi, precum șiu genere pre toți 
copiii de ţiganii, românulii, când îi vede și e bine dis- 
pusii, îi poreelesce, numindu-i „Găngurei« sti 

„Grăngorei“ Eli qice: 

Vai săracii găngurei 

Câti &să ci de frumușei 

Cu papuci. galbeni desculți, 

Totii la dânșii să te uiţi 

Cum ședii la sore lungiţi 

Rupţi în coși de pămisiţr: 

s6ii udresându-se cătră tatălă lori : 

Auleo, Vasile Stane! 

Sodlă-te de pe ciocane, 

Că-ţi peri gangurii de fome!... 

„Gangurăt sâi „Grangur iu de multe oră se 
„porecleseii de cătră Români și o samă de ţigance,. 

!) G. Dem. "Teodorescu. Noţiuni despre colindele române. Bu- 
curesci, 1819, p. 7î, .
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In vechime se află și o. familie română târte în- 
semnată, a cărcă cunnume cr „Gangur îi“ Așa, între 
boerii, ce aii ocupatii posturi înalte sub domnia lui 

“Stefani celii Mare, aftăimii pre unulii, care Sa chemată 
„Gangurii,1) 
  

1) F. A. Wickenhauser. Die Urkunden des Rlosters  Moldo- witza. Wien. 1962, p. 67 și 69, 

roi —



Sub numele Piţigoiii sci Piţiguși, numiti 
pe alocurea și Țiţigoiii sâi Țiţigușii, cunoscii 
Românii mai multe piserele, cari în istoria naturală se 
inii de una si aceea-si familie. 3 R y 

Acelea sunt: 

Piţigotulii-mare, Piţigolii-de-satiă, 
Piţigori-de-pomătii, Simţivâră, numiti în 
unele locuri din Transilvania și Țielete, Ţiglăi) 
și Ţiglnii2), Gră în altele numai Piţigoii și 
Piţigușii?), ca șin Bucovina; în Banati: Pici- 
ganici), Piţigane- -mare 5) și Piţigușă 6), lat. 
Parus major L. germ. die Kohlmeise. 

Numirea de „Simţivâră“ a acestei specii . de 
Piţigoiii vine de-acolo, după cum mi-ati spusii mai 
  

1) Com. de Dlii Nicolai Densuștanii. 
2) Veqi Vocab. de Polizi și Barcană. 
3) Com. de Dli Gr. a lui [. Sima, 
1) Com. de Dli Ios. Olarii. 
*) Com. de Dli I. Stoicescu, 
* Com. de- Dlă Aureliii Oprea, juristă, prin Di A.M, 

Marienescu.
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mulți Români din Bucovina, pentru că cli, cum se 
desprimăvăreză, sbâră prin pomete și prin alte locuri 
strigândă nencetati „sim ţi... verăle — „Simţi... 
vârălk 

Piţigoiulii acesta e una dintre cele dintâi paseră, 
care, prin strigătulă ex, ni dă de cunoscutii, că a so- 
sitii primăvâra cea atâtii de dorită și așteptată. De- 
aceca Românii din Moldova, când îlii audă anunțândii 
prin cânteculii scii primăvâra, spunii : i 

” Simţiveră, simţiveră, 
Esii copiii toți pe-afară ! 

Piţigoiuli-albastru, sâă Piţigoiulu- 
vânătii, lat. Parus coeruleus I.. germ. die Bliumeise, 

Piţigoiuli-mică, Piţigoii-de-scârţu; 
în Banati: Piţiganena-mică ») și Picigunea- 
puturâsă?), lat. Parus ater L, germ. die 'Tannen- 
meise, — 

Se numesce păsiruica acesta .de-uecea, „Piţi-. 
goiii-de-seârţăs după cum mi-ati spusii mai 
mulţi români, pentru că ca âmblă mai multi pe scârţa 
arborilorii și pintre căopliturile și sureelele din păduri. 

Piţigoiulii-selbaticii, Piţigoiii-suruă, 
Piţigoiiicenușii, lat. Parus palustris L.. germ, 
die Sumpfmeise. - 

Piţigoiutii-de-munte. lat. Parus borealis, 
germ. die Alpen- oder Bergmeise. 

1) Com. de Dliă I. Stoicescu, 

2) Com. de Dliă los. Olariă.
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Piţigoiulii-cu-erâstă, Piţigoiii-cu- 
cuiatii, Piţigoiii-cu-cârpă, lat. Parus cris- 
tatus IL. germ. dle Huubenmeise. | 

Piţigoiulii-de-stolii, Piţigoii-de-cârdii, 
Piţigoiii-codatii, numiti în ţinutulii Dornei și 
Porumbelii micii, lat. Acredula caudata ; Parus 
caudatus I. germ. die Schwanzmeise, 

Piţigoiulu acesta are c6dă lungă ca Codobatura. 
Col6rea penelorii sale e albie și pe spate ce-va vinete, 
Eli e la făptură mică, numal eâda e lungă. Amblă 
frte mulți la unii locii, de-aceea se numesee „Piţi 
g orii- re stolii“ sâă „P ițigoiii-de- -c îl îi, 

Piţigoiulii-roșietieii, lat, Acredula rosea; 
pe mutu germ, die Rosenmeise. 

'iţigoiuli-bărbosii, lat, Panurus Dbiarmicus; 
parasi biarmicus L. germ. die, Bartmeise. 
| Acestea sunt tâte numirile Piţigoilorii cunoscute 
Românilorii. O parte dintre densele am aflat'o prin 
vocabularele române, cate le-am uvutii în mână, 6ră 
partea cea “mai mare am audit?o singurii din gura Ro- 
mânilorii bucovineni 'Tâte numirile, ce se află prin vocabu- 
lare, sunt poporane, pentru că așa mi le-ati spusii și Romârii 
din Bucovina, cari i-am consultatii în acesta privinţă. 

Să vedemii ucuma ce datine şi credinţe ati Ro- 
mânii despre aceste pisărele, ce credii și istoriseseii că 
despre densele ? 

II. 
O legendă a Românilorii din Bucovina, cure mi-a 

istorisit'o Constantină „Diaconescu, moșnâgii bătrânii 
Ă 19
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din satuli Calafindesei, ni spune următârele despre 
Piţigoi sti Piţiguşi: 

Când a împărțitii Dumnedeii tuturorii paserilorii 

din lume, cură le-a făcutii spre binele și folosulii ome- 
nimei, câte unii feliii anumitii de hrană ca să aibă ce 

so 
mâncă și cu ce-și susțin6 viâța, atunci a datii elii și 

Piţigoiului una, și aceca a fostii simburii de 

bo stani, . | 

Piţigoiulii, înțelegendii că simburii de bostanii 

sunt cea mai dulee și mai bună mâncare, nu dise ne- 

mică, se mulţimi cu denșiă, și fără a mai aşteptă multii 

să velă de i sa mai spune ce-va ori ba, părăsi pre 
Dumnedeii și se porni în lumea largă dâră va da mai 

de grabă preste hrana su. | 
„Nu multi, după ce sa depărtatii elii dela Dum- 

PE 
neeii, Gtă că dă peste v 6rină întinsă, care eră plină 

o. 
de mălăini ȘI pe acestea o mulțime de hbostani, 

; 

Pitigoiuli, cum vădă de departe bostanii, sări 

dreptii în susii de bucurie, ulergă totii întruni sulletii 
spre dânșii voindii a sparge și a li mâncă simburii. 
Dav înzădar i-a fostii tâtă bucuria, căci, fiindii tâmua, 

bostanii eraii așa de copţi și de tari, că pasere, nu 

ce-va, trebuea să fie aceea, care k-ar” fi pututii sparge 
cu cioculii ! 

Cercâ elii, nu-i vorbă, tâte chipurile și mijlâcele 

cum ar putea face macar o borticică întrenșii, da 
înzădar!... nică pre unulii nu pată să-l spargă. 

În urma urmelorii, vădendi că tâtă munca luă 

este de giaba, și mui fiindii pe lângă acâsta încă și 
9 

forte flămândii, lăsă bostanii în scirea Domnului și se
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„ete la prinsii musculiţe și cu acestea își potoli apoi 
fomea. | 

Așa o duse elii unii timpii mai îndelungată până 
când a începutii Domnulii nostru Is. Chr, a âmblă pe 
pământii. 

” 
Atună, audindii că Is. Chr. âmblă pe pământii 

şi nu unuia îi împlinesce dorința, sa dusă și elii la 
dânsulii și-i spusă cum că hrana ce l-a dato lui Dum- 
nedeii nu-i este nică de-ună folosii, de Gre ce, ncavendii 
bostunii cei copți nici o bortă, elii nu 'pâte seote sim- 
burii dintrenșiă. Ii rugâ apoi ca să-i facă o bortă în 
bostani prin care să pâtii secte simburii, căci de. nu 
X-a împlini aeâsta rugăminte e pace de dânsulii!... 
Așa, cum a duso mai nainte, nu pâte so ducă și mai 
departe!... 

Domnulit. nostru Is. Chr. f-a ascultati rugămintea, 
a luatii unii bostanii, care eră mai mare, mai frumosi 
şi mal coptii, și-a tăcută o bortă într'ânsulii. -Eră după 
acâsta se porni mai departe în cotro avea să morgă, 

Piţigoiulă, cum a vădutii bostanulii bortitii, bu- 
curia lui, dâuna sa repediti la densuliă, a întratii în 
nuniru și nu Sa lăsatii până ce na mâncatii toți sim- 
burii din elii. ' 

ȘI de-atunci în c6ce, cum se vede intunii locii, unde 
sunt mulţi bostani, sbâră neneetatii de pe bostanii pe bos- 
tanii, ca și când ar voi să-i numere și totii caută de nu va 
da peste unulii, care e bortitii, şi cum dă îndată se 
vâră. într'eusulii și începe a mânecă simburii din el. 

Dar fiindii că atunci, când a rugatii elii pre Is. 
Chr. să-i bortâscă bostanii, a uktatii să-i spue ca să 

7 10%
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* facă due borţi: una ca să aibă pe unde întră și alta 
pe unde ceși, de-aceca fârte adeseori e prinsii de 6meni 
și mai alesii de băiați prin unii feliii de bostani bortiţi 
și scobiţi -în nuntru, pre cară îi numescii că. „euscă 
de bostanii!) 

III. 

Altă legendă, asemenea din Bucovina, sună precum 
urmâză : 

Aii fostii odată o Vrabie și unii Vrăbiorii, 
carii stringeaii cu cea: mai mare sirguință spice ca să 
aibă peste crnă ce mâncă. Și Vrabia, fiindii forte sgâr- 
cită, ori de câte ori află și adună câte unii spicii, se 
suiă pe o rămurică a unci săleit din apropiere și ciri- 
pindii dieca : 

za
c 

x. 
ine siringe 

Să mânânce ! 

Uni Piţigoii însă, care avea cuibii în nisce 
Alţi dintwunii știubeiii a unei femei lenișe, vădendii 
pre Vrabie lăudându-se, că numai acela să mânânce, 

„care stringe, începă ai cântă și elii în protivă și-a dice: 
  

:1) Băiaţii români din Bucovina aii datină de a face cra ună 
felii de „cusci -de bostan în, cu cari prindă apor Pi- 
țigoit. Acestea cusci le facă ei în următoriulă modiă : tate într'unii 
bostanii o bortă pătrată şi scotii bine mațele (medulii) din nuntru, 
După ce aii făcutii acesta pună capaculii de bostanii ce-va mar de- 
schisii Cră-și la locii de-asupru borţii și prin mijloculii unci limbuţe 
de lemni, la verfulă căreta se află ună simbure de bostanii înliptă, 
prindă Piţigoir.
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Stringeți vor 

Com mâncă noi! 

Și cum dise, așa se și întâmplâ-!. ..  Piţigoiulii, 
însemnându-și bine loculii, unde aii ascunsi Vrabia şi 
Vrăbioiulii spicele adunate, când sosi €rna se duse și. 
le mâncâ mai pre tote! 

IV. 

Prin legenda acâsta P i țigoiul ii, chipuli omului 
resipitoriii și înprăscietoriii, a voitii să arete Vrabiei, 
că averea stringătorăului și a sgârcitului mai totdâuna 
se mânâncă de cătră eci înprăseietoră. 

Eră-și se dice că Piţigoiulii, de când a avutii cui- 
= A bulii seit în știubceyulii cu câlți a femeii celei lenișe, tot- , + 

dcuna când se desprimiăvărâză începe a sbură în pre- 
A jurulii caselorii, unde se află fomei lenișe și a cântă: 

Alți în ștruberă! 
i în ştiubetă | 

Sâii întracestii chipi : , 

— “Țiţibete, ţiţibere, 

CâlI în spete, 

Câlți în spere! 1). 

— Las să stete, 

1) Speiii pl. spere se numesce de cătră Românii din unele părți ale Bucovinei ună felii de coșii rotundă în forma unei pătrări, făcutii din scârță de tefii, care se întrebuințeză tomna la culesul păpuşorului, a barabuleloră. și: a pâmelerii ete. ră crna ţinit 
femeile câlţi într'ensuli. '
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Las! să stefe! 

— Despre mine 

Ste:e bine, 

C'or să vie Rindunele 

- ȘI şi-or face cuibă în ele! 

Țiţibeie, ţiţibere, 

Câlţi în spete, 

Câlţi în spete! 

— Las să stele, « 

Las să steie! 

— Mangosită, 

ȘPmpuţită ! 

Despre. mine 

Și-aşa-i bine, ” 

Ins să steie, 

Laus să stere! 

Cor să vie Rindunele 

Și și-or face cuiburele!,.. !) 

Prin aceste cuvinte, cară se dice că le-ar cântă 
Piţigoiuli când se desprimăvărâză, Românii nu numai 
să Xeii în risii și Daţjocurii, ci încă le și mustră pre 

_temeile cele lenişe și trândave, cară nu-și toreii câlţiă 
la timpulii lorii. Dreptii aceea femeile cele sirguinciâse 
caută totd6una ca înainte de ce începe Piţigoiulii a 
ântă “să sfărșâscă nu numai de torsii fuidrele și câlții, 

ci și de ţesutii pânzele. | 
Femeile, ce nu-și toreii cânepa și inuli și nu-și: 

țesii pânzele înainte de ce incepe Piţigoiulii a cântă 
sunt ţinute de cele muiă lenișe și mai trândave femei 
şi nu odată sunt luate apoi în risii și batjocură prin 
versurile de mai susii. 

1) Diectatii de Mărihra Dărbuţă şi V. Flocea.
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__ Datina de a fi gata cu torsuli fuidrelorii şi cu 
„țesutulii pânzelorii înainte de ce începe Piţigoiulii a 
cântă, esistă nu numai în Bucovina, ei şi la Românii 
«din Muntenia. Acâsta se pâte cunâsce și din următârea 
doină poporană din Muntenia, care mi-a împărtășit?o 
"Dlă D. Vulpianii din Bucuresci: 

Frunqă verde de priboiii, 

Andi, lele-uni Piţigori, 

Las la dracu celă resborii !) 

Și hat cu neica m zăvotă, 

Cacolo e pentru noi, 

Zăvoiu-i cu floricele 

Să făcemi dragosten ele 

Pen' a pasce calulă crbă 

Noi să ne cătămi de trebă, 

Audi, lele, pitpălacu, 

Tasă Vărbatulă la dracu - 

Și vină la neiean coce!.,, 

. V. 

„Afară de legendele și versurile până aici înșirate 
mai ati Românii încă și următârele datine și credinţe 
despre Piţigoiiă. 

E unii lucru prea bine cunoscutii că Piţigoii 
si Piţignșii sunt nisce paseri forte selbatice, spă- 
ri6se și rele, cari, dacă prindi vre una, te mușcă forte 
reii de mână - și “caută din resputeri dâră pote scăpă. 
și fugi. 

) Sub cuvântul „resbor îi“ din doina acesta înţelegii Ro- 
mânii din Muntenia, ceea ce înțelegă Românii din Moldova și Bu- 
"covina sub cuventulă „stative,
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De-aice apoi, dela acâsta însușie a Piţigoilorii, 
vine și asemenarea, ce-o audimii fârte adeseoră la po- 
porii anume: ești reii ca unii piţigușit 

care se aplică Gmenilorii celorii rei şi mai alesii prun-. 

cilorii. i 

Fră-șăi spune poporulii că Piţigoii âmblă mai 
mulți la unii locii numai atuncă, când în curendii are 
să fie vântii cu plâie, atunci se mădărescii și ci 
cântândii, ca și când atunci Sar învăţă a cântă. !) 

Când cântă Piţigofulii înainte de-a resări 
s6rele e tinii semnii că preste di are să plâie. 

„Când se apropie Piţigoii de casă, e unit semnii 
că are să plâie îu scurtii. 2) | 

In fine vojii să aminteseii încă şi aceea, că Ro-. 
mânii din Bucovina numeseii „Piţiguși“ și unii 
felii de pomii, care face p6me forte mici si se numescii 
„piţiguşer Eră „Piţigoiii“ și „Piţiguşiir 
atâtii în Bucovina câtii și în “Transilvania se numesce 
și unii omii slubii, sâii unul care este fârte supțire. 
De-aice credit eii că vine apoi și adj. „piţigăiatiie 
germ. sehlank, diinn, spitzig. 

D Com. de Dlii P. Ursuliă. 

2) Cărţile stitenului românii. Gherla. 1880. p. 28 și 29, 

NC —



Scorțariuli, 

I. 
Scortariulii să Scorţariulii-mare, 

numitii în Bucovina încă și Ciocănitre-mică 
în 'Fransilvania Seo rțariii!) și Căţărătâre?); 
în Banati: Țiclonii și Ciocnitâre e; în Mun- 
tenia: Țoiii 4); -6ră în alte părți locuite de Români | 
și Ciocârleţii 3), lat, Sitta caesia Wolf, germ. die 
gemeine Spechtmeise oder Blauspecht, e o păsăruică 
de șesespredece centimetri în lungime, dueqeci și șese 

în lăţime, optii în lungimea aripelorii și patru în lun- 
gimea codii. Peacle sale cele de pe spate sunt vineţiă 
scii porumbace, cră cele de pe pântece ruginii. Bărbia 
și gușa albe. Picidrele și e6da sunt scurte, Petrece vera 
mai cu samă prin făgeturi, tâmna pe unde apucă, Gră 
Erna amestecându-se pintre Piţigoii ccă mari adese- 
ori și prin lived. 

1) Com. de Dnit Gr. Crăciunaşă și Gr. a lut I, Sima, 
*) P. Barițiu şi G. Munteni Vocub. p. 113, 
5) Com. de Dlă A. Oprea, 1. Stoicescu şi Ios, Olartă, 
*) Com. de Dlii Gr. Stefanescu. 
5) A. de Cihac. Dictionnaire. î. 1[. p. 54



— 194 — 

Scorţarăulii se acaţării cu o deosebită iscusinţă pe 
trupinele arborilorii căutându-și în seGrța acestora nu- 
trețulii seii, care constă mai cu samă din insecte, Insă, 
pe lângă insecte, se mai nutresce elii încă și cu totii 
soiulii de seminţe, apoi cu cucuruzii de bradii și de 
molidii, cu ghindă, jirii și alune. Alunele le bagă prin 
crepăturile arborilorii și atâta ce le ciocănesce cu ros- 
tulii seii celii tare și ascuţitii până ce le. sfarmă. 

Cuibulii şi-lii face prin borţile arborilorii și dacă 
gura borţii e prea largă, o lipesce cu tină până ce o 
face așa de îngustă câtii pote numai elii singurii. încapă 
prin însa, 

Femciușea, care în regulă clocesee numai odată 
pe "anii, și care, în timpuli clocirei, e nutrită de cătră 
biirbățelulii sei, se Guă șese până la optii Gue albe și 
împestrițate cu pui sângenii, 

II. 

Numirea de Scorţariii a acestă păsărele, după 
spusa poporului și după cum mă-aii serisii Domnii P. 
Ursulii și Gr. Crăeiunașii, vine de-acolo, pentru că el 
âmblă în susii ș”n josii pe trunchinrile arborilorii cău- 
tându-și nutreţulii sub scOrţa acestora, 

Eră CiocănitOre-mică şi Cioenitâre: 
se numesce de-aceca, după cum mi-aii spusii V. Flocea. 
și ]. Popoviciii, pentru că elii are rostii tare, dreptii și 
aseuţitii ca unii acii cu care ciocănesee în sedrța arbo- 
rilorii de-și caută nutrețulii și de multe ori scobesce o 

. bortii adâncă în copaci în care își face apoi cuihii și
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se Guă întrensulă. In timpul acela, când. îşi tace elit 
cuibulii, se dice că tâtă mintea sa e aţintită numai în 
loculii unde ctoenesce, din care causă pâte atunci chiar 
și cel mai micii prunci să-lii prindă, 

Mai departe se dice că Scorţariulii numai 
atuncă ciriposce și strigă tare, când are să vie plâie. 
Câad are să fie timpii fruriosii nu strivă nică odată, 

3 

Di —



Scorțărelulăi. 

Scorţăreluli sci Scorţărașuliă, nu- 
mitii și Scorţariii-micii, lat. Certhia familiaris 
I.. germ. der gemeine Baumschliipfer oder Baumrutscher, 
e de 120 milimetri în lungime, de 180 în lăţime, de 
GI în lungimea aripelorii și de 55 în lungimea codii. 
Penele de pe spate sunt surir-închise și înpestriţate cu 
pete albe, Gră cele de pe pântece albe. Aripele cafenii 
şi de-a curmedișuli cu o dungă galbănă-albie. Se află 
pretutindene în Europa prin pădură și prin livedi, însă 
mai cu samă prin brădetură, Erna petrece mai multii 
în societatea Aușeilorii șia Piţigoilorii. Se 

_acațără pe arboră ca ţi Scorţariulii sprijinindu-se toto- 
dată în e6dă. ca Ciocinitorile. Insă de dre ce nu se 
pote acăţără pe arbori și cu eapuli în josii, ca Scor- 
țariulii, de-aceca când ajunge în vertulii unui arbore 
sboriă de pe densulii pe trupina altui arbure, 

Nutreţulii Scorţărelului constâ din insecte și larvele 
acestora, cari le caută prin parmelii și prin erepătu- 
rile arborilorii. | | 

Cuibulii și-l face în scobiturile arborilorii și se 
Guă întânsulii de d6ue ori pe anii câte G—7, une ori 
și n6ue Guţe albe inpestrițate cu punete deschise sei 
închise-ruginii. 

A —



Pupăza. 

I. 

Dela începutul lui Prieră penă cătră finca lui 
Septemvrie întâlnimii adeseori pe marginile pădurilorii 
și prin liveci, unde sunt mulți ciungă și alţi poni bă- 
trână și seorburoși, o pasere, care se nutresee cu verni 
Și insecte. 

| Ac6sta pasere are unii moţii de pene împestriţate 
la mijlocii cu punete galbine-roșietice, Gră pe la capete 
cu negre... Când sbâră, și-l plecă pe spate, 6ră când 
se pune josii îli întinde ca unii venturară ; acâsta pa- 
sere este Pupăza dem. pupăgidră și pupe- 
giGră, mase. pupăzotii, lat. Upupa epops I. germ. 
der Wiedehopf. | 

Despre aeâsta pusere mândră la privire, însă ne- 
suferită din causa necurăţenici și mirosului scii res- 
pingătoriii, esistii atâtii la românii din Bucovina, câtii 
și la eci din Transilvania și Ungaria urmiitârea legendă ; 

După ce-a făcutii Dumnedeii la începutii tâte pa- 
serile, câte se. află în lume și le-a împodobitii eu pene 
spre acoperirea, și înfrumseţarea trupului și cu aripi ca 
să potă sbură în aerii, a mai datii în urmă fic-căroia
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dintre densele și câte o hrană anumită din care să se 
sature și să veţudscă, | 

Viindă rendulii la Pupăză, acâsta a căpătată . 
pâne de păpușoiu (porumbi, cucuruzii), Insă 
Pupăza nu sa îndestulatii cu acâsta, ci a cerutii 
altă hrană. Dumnedeii i-a datii apoi pâne de se- 
cară. Dar nefiindu-i de ajunsii nică acâstă hrană, 
Dumnedeii ca unul ce este forte înduratii și bunii i-a 
ascultatii cererea și X-a datii a treia Gră să se hrănâscă 
cu pâne de grâii. 

Pupăza, după ce-a mâncatii bine și su săturatii 
cum se cade, nu sa mulțămitii nică cu acâstă hrană, 
ci a cerutii del Dumnedeii să-i dete alta și mai bună, 

Dumnedeii se supără amară și o blăstemâ decendii : 
| „Dacă tu nu te-ai mulţămitii cu hrana cea 
mai bună de pe lume, care ţi-am dato cii, să te hră- 
nesci de ai înainte atâtii tu, câtii și urmașii tăi, cu 
— necurăţeniă 1 1) 

Blăstemuli sa împlinitii. 
Mai departe spune legenda, că dintru începutii 

Pupăză îşi făcea cuibul săi din cele mai frumâse: 
și mirositore floră. Insă fiindii nemulțămită cu acestea 
și cerândii dela Dumnedei altele mai frumâse și mak 
mirositâre, Dumnedeii a pedepsit?o în acela-și modii ca 
şi pentru mâncare. 2) | 

  

*) Cred, Rom. din Arieșulă-de-pădure, comitatul Satu-mare, 
com. de Dli Elie Popi, învățătorii. A. Rom. din ţinut, Lapușului 
în Transilvania, dictată de Ionii Corutu din comina Vaadiă, și com. 
de Dlii G. Crăciunașii, A. Rom. din Căndreni, com, de Dli P, Lr- 
sulii, și a celorii din Ilișesci dict de V. Ungureni. ! | 

*) Cred. Rom, din Căndreni, com. de Dl P. Ursulă, precuun 
şi a altorii români din alte sate. —
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II. S 

Altă legendă despre Pupăză, care mi-a spuso 
Gavrilă . Bâncășii, românii din Vatra - Dornei, suni 
precum urmâ6ză. 

Ai fostii odată unii bărbatii și-o nevastă ; amân- 
doi Gmenă de omenie, dar” sermani lipiţi pământului. 

Dărbatuli eră meșterii de lemnii și cu meșteșu- 
gulă scii își câștigă cum putea pânea de tâte dilele. 
ră nevasta sta pe lângă casă și cătă ca tâte celea, 
multe puţine câte le avea, să fie în cca mai bună ren- 
dudlă. Mai pe seurtii se purtă cum se pârtă fie-care 
nevastă sirguinci6să și grijilie, 

Iutr”o qi se duse bărbatulă acesta în pădure ca 
să-și cante și să-și aducă nisce lemne de rendulii Me: 
teșugului seii, căci tâte lemnele, câte le avuse de-aedsta 
trâbă, i sai fostii sfârșitii, 

Ajunsii în pădure dă?n colo, dăm esec, pene ce 
„se apropie de unii paltin îi frumosi, înaltii și drepiii 
ca lumina, adică cum eră mai potriviti și mai bunii 
pentru meșteșugulii seii, și cum îl vede îndată rădică | 
securea de pe umării și începe a-lii tăiă dela rădăcină. 3 

. Paltinulă, vădendii înfigându-se tăiușulii secureă 
în trupina sa, i-a părutii reii să moră și de-aceea sa 
rugatii omului nostru să-lă lese în pace, să nu-lii taie, 
că mare bine îi va face. 

— Da ce bine poţi să-mi faci tu 2 — întrebă 
omulii plinii de mirare, audindu-lii vorbindă.
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-- Caută numai la rădăcina mea şi vei vedea în- 
dată ce bine poti sa-ţi facă! — respunse paltinulii. 

Omulii se lăsâ de tiiiatii, se apucă a căută la 
rii dăcina paltinului și nu peste multii timpii dă: de-o 
comră de bani. Bucuria lui când dete cu ochii de co- 
m6ră wa fostii prosti; o săpâ câtii aă bate în palme, 
o luâ tâtă cu sine și se înturnâ apoă a cast lăsândii 
paltinulii în pace.. 

FE tă că, nu multi după ucâsta întâmplare, more 
judele Satului, de unde eră omulii nostru. 

Sătenii, după ce-lii înmormântară pre jude, se 
adunară la unit locii, ţinură sesie și se sfătuiră pe cine 
ar fi bine să al6gă în loculii celui mortii... Unii (iceaii 
ză pe cela, alţii că pe celalultii, și totii așa din una în 
alta, din vorbă în vorbă se puseră cu toţii în cale și 
aleseră pe meșterulii nostru, care, după ce a uflatii co- 
mâra cea: de bani, din omii sermanii și nebăgatii în 
semă, cum eră mai nainte, ajunsese acuma a fi celii 
mai avutii și mai cu vâdă în totii satulii, 

Nevasta meșterului, după ce acesta sa făcuti 
acuma jude, a începutii,' cum sunt mai tâte femeile 
după ce scapă la o Iâcă de vedă și mărire, a se în- 
gâmtă, a păși mai tanţoșă de cum pășiă mai nainte 
Și-a dice bărbatului seii ca să se mai ducă odată la 
paltinii, să mar capete bani că dâră se pote fuce co-va 
și mai mare decâtii unii jude. 

Bărbatulii, ea bărbatulii,... de voe de nevoc, de 
multe ori sșilitii fiindă să caute șin eGrnele femeii 
sale, ... își luâ securea pe umării și se duse Cră-și de-a
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dreptulii la paltinii și cum ajunse la dânsulă se făcă 
că voesce să-lii -tae, 

Paltinulii îl rugă Gră-și să nu-lii tac arătându-ă 
o comâră de bani, care eră ascunsă în apropierea sa. 

Judele, atâta a așteptatii mai multi nemică ja. 
avuncâ securea întio parte, se apucă de comâră, o 
săpâ și luându-o cu sine sentârse a casă, 

Nevasta, care îlii aștepta cu nerăbdare, ca să vedă 
cu ce se va întâree, când vidă că bărbatulii ci vine 
încăreatii de bani, sări în svsti de bucurie. Și cum mă 
rogii să nu sară, sciindii prea bine că banulii e oehiulii 
dracului, poţi cu dânsulii să faci ce voesci. 

Etă că nu multii după acesta sentemplă că muri 
unii judecătoriu vestitii din celă mai apropiati 
târgii, și după mârtea lui se strinseră cc îndreptătiți 
ca să facă alegere nduă. Şi când e la adică, pe cine 
să alcgă ?,.. unulii spune pe unulii, altul pe altulă, 
dar” de giaba, că nu-i acela, care le-ar plăcea _tutu- 
rora.,. În urma urmelorii, după mulți chipzuire și sfă- 
tuire senţeleseră cu toţii și aleseră pre judele nostru 
pentru că elii cră celii- mai vădutii în totii ținutulii 
acela, Și nu fără dreptate, de dre ce elii avea cc: mai 
mulți bani, șă-apoi... sciți acuma D-Vâstre cum e 
banulii,,. elit multe le face în lume și bune și rele... 

Nevăstuica n6stră, odică soţia judelui cu bună 
mulți, vădendu-se acuma judecătoresi, cexă plesni 

“prin minte ?,.. mă rogii, d6ră eră femcie,.., în. plesni 
prin minte să se facă și mai mare de cum eră. Deci 
dise ea întro bună deminâță bărbatului sei ca să se 
mai ducă la paltinii și să mai eră bani, 

1
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Bărbatul: o ascultă și face cum îi spune, “se duce 
la paltinii, dice ce dice, mai face ce face și mai înhaţă 
o comră de bani și-o duce a casă la cinstita sa jude- 
cătorâsă, 

Dar na apucatii a sosi bine a casă, când se și 
lăţi faima în tote părţile că cutare și cutare sfet- 
nicii împărătesei a muritii și că în scurtii 
timpii va fi alegere nouă. 

Judecătorăulit nostru, îndemnatii mai multi de 
soția sa, senverte în colo șim coce căutândii ca ale- 
gerea se fie după cum doresee elii. 

Nu multă după acâsta Gtă că sosesee și diua ale- 
eri. “Loţi bătrâniă șinvătații împărăției se adună la 
unii locii, ţinii sfati, cumpenescii trebile cum ur fi ca 
So sectă mui Dine la capătă, și din una în alta, nusciu 
cum șin ce feliu, că totii omulii nostru e celii dintâiu, 
... clii fu alesii de sfetnicii împărătescii. 

Disam cii că cu bani poţi să ajungi unde nici 
nu visăză ! 

Dar nev asta sfetnicului, macar că ocuma eră un 
4 dintre cele mai mari și Dăgate în smă dâmne, macar 

ă avea tâte cele ce-i trebuea, nu sendestulă nică cu: 
atâta, Fa se puse Gră-si pe lângă bărbatulii seii și-l 
trimise acuma a treia Gră ca să-i mal aducă o combră 
de bani, | 

Bărbatul nu diee nemică, ie securea sub pola 
surducului, se ducen pădure, și nu peste multii sen- 
torce Gră-și, ca și mul nainte, o mulţime de bani. Cu 
banii aceștia își făch elii apoi cea mai mare vâqă şi 
trecere nu numai la domnii, în mijloculii cărora petrecea
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elii de când s'a fiicutii sfetnicii împărătesei, ci la ţoți 
domnii și Gmeniă din întrega împărăție. 

„Mai trece, după acâsta, câtii timpii mal trece la 
mijlocii și Gtă că mâre și împăratulii “Şi remâne 
împărăţia fără de domnitorii și stâpânitoriii. | 

„ Seiutii este însă că o împărăție nu pâte'să remâe 
multii timpii fără de stăpânii, ci trebue ea în loculii 
împăratului celui mortii să se alcoă îndată altii îm- 
păratii. | 

Așa Sa întemplatii și acuma. 

Toti sfetnicii, bătrânii și alți învățați și mai mară 
ai împărăției se adunară la unii locii, ţinură o sesie 
mare și se puseră în cale: cine-ar fi mai bunii şi mai 
potrivitii ea să-lii alâgă de împăratii 7... Şi sesia acâsta 
ţină lungii timpii și multă bătae de capii le dete tuturora că 
cine ar fi mai bunii de alesii... Propunii pe unulii, propunii 
pe altulii, înzădarii !... nu le vine la socotelă, căci acela 
e așa, celalaltii e altmintrelea,... nică unulii nu-i cum 
ar trebui să fie,.... şi cine va fi alesii de împăratii 

"trebue să fie cu capii, nu unii omii ca toţi Omenii —! 
de rândi !... In urma urmelorii, după ce-și frămentară 
mintea și se resgândiră mai multe dile după olaltă, 
aleseră cu toţii pre sfetniculii nostru, Qicândii că ea 
dânsul : omii eu stambă, de omenie, avutii, ajunsii de 
capii și bunii de impăratii- să totii cauţi : nu poţi află. 

Și-acuma  meșterulii nostru de odiniâră, cel ce 
eră atâtii de sermanii, că abia își ținea vița de adi 3 

pe mână, a ajunsi împăratii și nevasta sa îm- 
părătesă. 

o 11%
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Cugetaţi însă că împărătesa sa mulţămitii ci 
atâta ?... Nu)... Ea, ca mai tâte fenieile, ce se vădă 
se6se din pulbere, voindii să ajungă la o mărire și mai 
mare de câtii aceea; care o avea, nu se mulțimi cu 
atâta, ci dori acuma ca bărbatulii ci să se facă Dum: 
nedeii Cră ea Dumndeiţă, prin urmare dise 
ea bărbatului, adică împăratului,” ca să se mai ducă 
încă odată și cea de pe urmă 6ră la paltinii și să mai 
eâră dela acesta bani, cugetândii în mintea ei, că dacă 
va mai avea o combră de buni bărbatulii că se va putea 
face Dumnedeii ră ea Dumnedeiţii. 

Bărbatulii ci o ascultă și acuma și se duse ca să 
mai ccră încă odată bani dela paltin. 

Insă paltinulii, cum a văquti că se apropie de 
N e densulii și începe a “cere bani, sa mâniatii amarii și 

i s 

i 

, 

i-a disă: 

— Dacă tu nici acuma nu te mulţiimescă, să ești 
îm păr atii, și ai vol să fii mai mare Şi de câtii atâta, 

se te prefaci în Cucii, și de adi înainte, în loci se 
petreci cu Gmenii, vei, petrece prin codrii, şin totii 
anulii jumătate. de vâră, adică dela Bunavestire 
și până la Sândiene, să cânți și să plângi starea 
ce-ai avut'o și-a perduto, ră dela Sândiene îna- 
inte să ţi se lege limba și să nu poți mar multii cântă 
pent la alta Bunăvestire, Eră soția ta, dacă nu: 
Sa mulțămitit să fie împărătes să, să se prefucă în 

A . Pe Pupăză, să mânânce și să-și facă euibulii din ccea 
ce-i mai uritii în lume, căci pote acâsta îi va plăcea 
mai multii decâtii împărăția și bucatele îm- 
părătesci!
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Așa a disii paltinulă, şi cum a disii elit așa sa 
și împlinitii. Impăratulii. Sa făcutii Cuci, Gră împă- 
rătesa Pupăză, și de-atunci în câce ati remasii apoi | 
penă șin (iua de astă-(i elit Cucii, cră ea, ca una ce 
nu Sa mulţămitii cu nemică, Pupăză, 

III. 

A treia legendă despre Pupăză, audită dela 
„românii din Pătrăuți, sati în Bucovina nu departe de 
orașulii Sucâva şi trămisă de Dlui V. “Purturânii, e cea 
următore : 

Fugindii odatii strebunulii Armenilorii de reulii și 
frica unorii dușmani, ce-l urmăriati, pint”o pădure, 
călare pe-unii calii fârte slabă, Gtă că pe când înaintă 
elă pe-unii plaiii fârte glodosii și anevotosit de căliito- 
ritii și pe când ascultă mai cu dragii Cuculii, carele 
ântă întruni desișă frundosi de se resună pădurea, 
numai ce se pominesce că harmasariului lui coli vor- 
nicii se trântesce de-o-dată cu dânsul în mijlo- 
culii drumului, unde eră cea mai mare și mai hlei- 
6să tină. 

Ce eră să facă acuma Dietulii armanii?... cum 
să fugă elii mai departe ca să nu-lii ajungă dusmanii ? ... 
Pe josii nu putea, căci calea eră fârte rea, și-apoi — 
mal avea și câte una alta cu densulii ca omulii dru- 

„meţii. .. Deci nu-i remase alta, decâtii ca să se facă 
luntre şi punte d6ră-șt pâte rădică harmasariulii în pi- 
cire. Dar” în ciuda și spre năcazulii lui celt: mai mare, 

A tâtă silința și ostincla luă îi remase înzădarii !... Cereâ
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elii, nu-i vorbă, tâte-mijlâcele câte t-aii fostii eu pu- 
„tință, dorii dâră i se rădică harmasarăulii din glodiă, dar, 
pare că eră lucru pocitii, cu câtii se opintăă mai tare 
ca să-lii rădiec, caiulii cu atâta se cunfundă may adânci... 
Vădendit . că cu rădicătura n?o seâte lu capătii, o Iuâ 
la amăgeli: seâsă adică dintro desagă nisce păstramiă, 
Cră dintralta vo câte-va boţuni de hoștine, și dându-se 
maă de-o parte spre useatii, le arătă calului și-l strigă, 
pe nume ca să vie la dânsele. Dar de unde!... Ca 
lulii, cărmia-i curgea grăsimea pe nasii demcălatii și 

a sdravănii ce eră, când vădă păstrama și hoștinele, în 
locii să sară în susă și să alerge totii întro fugă la 
dânsele, dăbălăză urechile, plecâ capuli la pămenti și 
remase neelintitii locului. 

Bietul armanii nu seiă acuma singurii ce să mai 
facă ?... ce să ?neâpă 2... 

Suletii de omii nu se află prin apropiere, care 
să-i sară întru ajutoriu la dricultă nevoci. Numai sin- 
gurii cuculii cântă de se sfărmă, fără însă să-t potă 
ec-va ajută. Ba! din protivă, cu câtii cântă cuculii 
mai tare și mai frumosii, cu atâta pare că calulii seii 
se cufundă mai tare în glodiă.. . | 

ȘI pe când acuma credea armanulii nostru ca să-și 
lese bijogulii l Mama-huciului 1) și, cum va. 
putea cum nu va putea, să se pornâscă mai departe, 
  

') Bijogii fem. bijâgă însemneză ună calit forte bătrână, 
slabi și urită, Mama-hucrului, care se aude forte adeseori în . . 

ay > » * it dicerile : „du-te la Mam a-hăciului“ „laso laM. huciuluis, 
„pare că e M. huciuluit eo fiinţă daco-mitologică sinonimă 
cu Mama-pădurei.
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căcă mavea când pierde multii timpii, 6tă că vine o pa- 
sere pestriță, cu erâstă” în vârfulii capului, care, spre 

marea lui bucurie, îi scăpâ odorulii de perire ; vine adică 
așa din întâmplare o Pupăză și punendu-se pe-o ră- 
murea de copacii nu departe de unde eră calulii eufun- 
datii în glodii, începe cu glasulii ci celii restitii și răte- 
zatii a cântă în feliulă că: hup! hup! hup!... 
upupupi!... hup!'hup!hup!... 

Calul, câtii de slabii, de amăritii și de ostenitii 

eră, cum uudi Pupăza pupăindă, așa de tare se spăriâ 
„de dânsa, că de-odată sări ca friptii dreptii în picidre 
și eși 'din glodii. i 

Armanuli, când vădă acâsta, bucuria lui nu er: 

“prâstă,.. strînse âră păstrama și hoştinele la unit loci, 
le puse în desagi, desagii îi puse pe calii și suinde-se 
apoi și elii călare se porni mai departe. Eră dreptii 
recunoscință se mulțămită, că paserea acâsta l-a scosi. 
din cea mai mare nevoie și pre calulii. seii dela perire, 
se apucă și boteză pre Pupăză mai cilibiii, numindu-o 
Cuculii seii coli adevărătii. 

De-aceex și de-atunci apoi se numesce Pupăza 
de cătră Armeni Cucii, pentru că prin densa a scă 
patii restremoșuli lorii dela nevoe. Căcă pe când Cu- 

culii celii adevăratii a disii calului seii să se culce, 

cântândii cucu! cucu! calul seii sa culeatii și 
nici Ca voitii să se sedle, pe-atunci Pupăza a stri- 

gatit hop! hop! hop! și calulă îndată a făcutii 
hop! și Sa seulatii,
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| IV. 

A patra legendă despre Pupăză, culâsă dela 
românii din Moldova și împărtăşită de Dlii Orestii 
Lujanii, stină în următoriulii modă : 

Dintru începutii Pupăza ma avutii -crestă, ci erâsta 
cea frumâsă de pene, care se află astă-di pe capulii că și pre care o rotesce ca acuma în tâte părțile și se 
mândresce cu densa, a fostii a Cucului, 

Când s'a măritatii Clocârlia și a poftiti pre 
Pa tote paserile la nunta ci, atunci Pu păza, voindii și - a să mârgă, dar nefiindi așa de frumosii împodobit precum îi eră dorința, se duse la Cuci şi-l rugă pre acesta să-i împrumute creta luă, spuindu-i că cum 

se vu întârce dela nuntă, îndată îi va da-o înapoi. 

pi
 

Cuculă, buni la inimă, nu se puse de pricină, ci îndată Y-o împrumută. | - . 
Pupăza, cum căpătă erâsta, dâuna o puse pe capii şi se duse cu densa la nuntă. : NE 
L6te paserile, câte erati adunate la nuntă, cum vădură Pupăza co erâstă așa de frumâsă, începură a o lăudă care din cotro, şi mai cu samă Ciocârlia. Pupăza, vădându-se din tâte părţile lăudată, în- „cepă a se mândri și, după ce se întârse dela nuntă, 

nu duse crâsta înapoi Cucului, ci i-o păstră pentru densa. —. 

Cuculii a așteptatii, câtii a așteptatii, da” de la unii timpii, vădendii că Pupăza nu Sa ţinutii de cu- ventii, că nu-i mai întâree crâsta, se duse la densa



— 109 — 

și-o ceră singurii să i-o dec. Insă Pupăza ma voitii să X-o dee, ci ea se făcă că nu sei nemică ca și când mar 
fi împrumutat”o dela densulii. | a 

Cucul, vădendii că că binele nu voesce să-i în- 
târcă crâsta, s'a 'mâniată focii pre densa, a chemati 
după accea. pre tâte paserile cele cântătâre la unii loci, 
cugetândii că dacă va pâri-o acestora, ele vor face 
ce vor face și Pupăza va trebui să-i întâreă crâsta 
înapoi. 

. 
“Tâte paserile cântătâre, cum audiră de ac6sta, “îndată se adunară la unii locii și ținură sfatii. Insă 

alegendii ele pre Ciocârlie de conducătârea lori 
și de hotăritâre asupra pricină, acesta, plăcendu-ă fârte 
tare ceresta când a fostii Pupăza cu dânsa la nunta că, 
nu făcă dreptate Cucului, -ei țină partea Pupăza, (i- 

- eândii că că i se cuvine erâsta. Și așa Pupăza a re- 
masii învingătâre și de atunci pârtă ca cr sta Cu- 
cecului, 

V. | 
A cincea legendă a Pu pă zei, istorisită de Pa- 

raschivii Cudăii musicantii din Sueva și comunicată de 
vărul meă St: FI. Mariană, sună : 

Dice că Pup ă za dintru începutii n'a avutii crestă, 
ci crâsta, care o are ea acuma, a căpătato cu multă 
mai târdiii, ” 

Ac6sta s'a întâmplatii adică așa, că întwo di, ples- 
nindu-i prin minte să fie mai mare și mai cinstită de 
cum eră până atuncea, dise cătră bărbatuli scii, care 
eră Cuculi:
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— Bărbate! du-te la Dumnedeii și-lă .râgă ce 
să mă facă vorniciţă preste celelalte paseră din lume. 

Cuculii nu se pusă de pricină, se dusă la Dumnedeii 
Şi-i spusă care e dorinţa soţică sale. 

Dumnedeii rezpunsă Cucului : 

— Dacă-ă place așa de multii ca să fie vorniciţă, 

apoi, despre mine, fie! 

Și s'a făcutii Pupăza vorniciţă. 
Dar nu multi timpi după acesta trimisă ca a d6ua. 

Sră pre bărbatulii seii la: Dumnedeii spuindu-ă să-l 
râge ca so facă vătăjiţă, căci vorniciţă nu-ă place, 

Dumnedeii și de astă dată îi împlini dorința qi- 
cendii Cucului : 

— Fie și vătăjiţă ! 

Mai trecândii, după acâsta, vro câte-va dile la 

mijlocii, trimisă Pupăza Cră-și pre biărbatulă sei la 
Dumnedeii ca să-lii râge so facă împărătesă preste 
tote puserile din lume. | 

Dumnedeii, ca celă a totii bună și îndelungii 
răbdătoriii, dise Cucului, după ce acesta îi spuse la 
ce a venitii la densulă : 

-— Int6ree-te a casă și spune femeii tale că și do- 
rința acâsta X-o împlineseii, dar” de-acuma înainte să-mi 
deie bună pace, căcă mai sunt și alţii în lume, cărora 
trebue să li portii de grijă, nu numai femeca ta! 

Și cu priegiulu acesta Dumnedeii nu numai că o 
facă pre Pupăză împărătâsă, ci o împodobi încă şi cu 

cresta cea frumâsă, care o pârtă ea și acuma pe capii, 
dreptii corână, fiind, mă rogii, impirătâsă preste tâte 

celelalte paseri din lume.
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| Dar ce cugetaţi ?... cugetați pâte că Pupăza sa 
„mulțămitii cu atâta ?,.. Credeţi că t-a fostă .de ajunsi 
cinstea, mărirea și binele ce l-a căpătatii ca de astă 
dată ?,,. Niă decum!.,, Pupăza, după vro câte-vâ 
dile, nu se mulţimi că e împărătesă, și de-accea disă 
ea bărbatului seii : ' . 

—- Mergi, Dirbate, la Dumnedeii și-lii rogă să mt 
așede alăturea cu densulii pe seaunulii  dumnedeescii ! ” 
— Și dicendii nu se lăsă penă ce nu-lii scâsă pre 
Cueii din casă, 

“Cucul, xoindii să aibă pace, nici, de astă dată 
nu se pusă de pricină, se dusă și spusă lui Dumnedeii 
și acesta dorinţă a soţiei sale. ! 

Audindii Dumnedeii aeâsta îndrăsnclă și obras- 
nicie din partea Pupăza se mâniă amarii pe densa și 
dise Cucului: o 

-— Pentru că a cutezatii femeca ta de-a fi așa de 
îndrăsnâță și obrasnică faţă cu mine, de acuma înainte 
să totii pupăscă câtii îi va placă, dar” nime să 
nu-ă bage cânteculii în samă, și nică când să nu pâtă 
sete pui, până cenu i va eloci în necurăţenie de omii, 
Ev tu, Cucule, să cânți atâtea luni pe anii, prin câte 

A te-ui ostenitii âmblândii la mine, și t6tă lumea să se 
a bucure de cânteculii teii, când te va audi cântândiă ! 

| Şi cum a spusă Dumnedeii, așa sa și împlinitii... 
Cuculii e Xubitii de tt lumea, pe când Pupăza, soţia 
sa, cu care trăesce elit și acuma și de multe oră scotii 
pui împreună, nu nuinaă :ă nu e băgatii în samă, ci 
chiar urgisită. . .



VL. 

«A șesa și cea din urmă legendă, care o cunoseii 
eii despre Pupăză, e dela românii din Epir. O re- 
producii și preaccea aice din cuventii în cuventii dupre 
cum mi-a împărtășito Dli Iancu D. Hondrosomii, june 

„românii din. orașulii San-Marina în Epirii : 
Se spune că pupăza mai nainte eră o fâtă 

multi mușată!) și bună la inimă; ca se mărită și 
avă o seră multiă-a rai ă.2) Socra sa vrea se 0 în- 
ga ce 3) totii-deuna și caftă ) săli află vunii lucru 
rcii, ma nu putea, că pupăza se-purtă multi ghine. 
Atuncea s6era sa, după ce văi că nu pâte să li află 
vrună mghedicatură 5), li dede întruna diua 
năsecândii$) lână lac?) ca să o văpsâscă și se 

„0 facă albă ca neua. Fâta când vădă unii achthare 
lucru ce este peste puterea omului, se aspard$) şi se 
bubui și seâse acesti sglicii"): pu! pu! pu! 
Atunci s6era sa o blăstămâ și li dise: Pupupu ste 
facă și ste ducă de-a oaci.19) Și așa se făeă fâta 

:) Muşată =— frumosă. 

2) A rauă = rea. 

3) O'ngace == so certe. 

*) Cafti = cauta, cercă. 

5) Inghedicatura = motiviă, 

$) Născândă = o cantitate. 

1) Liae = ncgră. 
3) Aspart = înfricoșă, se apăriă, 
*) Sglică == strigătiă, 

19) Oaci = aici,
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Pupăză, care este astăn-di puliu lit!) ce cântă 
pu! pu! pu! 

Până aici legendele Pupăzei, 

OUT, 
Românii mai aii încă și următârele datine și cre- 

dinţe despre Pupiiză, 
Din causă că Pupăza e fârte frumosi împodobită, 

și pâte că și de-aceea pentru că ea a fostii, dupre cum 
spune legenda a doua, a cincea și a șesa, dintru înce- 
putii nevastă, româneele din unele locuri v numeseii 
„pNevăstuioă“ Fră în e 
și „Cuculii armenilor e si „Cuecii arme- 
ne scii“, de 6re ce, după legenda a treia și după spusa 
celorii mai mulți români, armenii dicii că Pupăza în- 
dEmnă la desceptare, la lucru și. la jocii strigând: 
„hophophop!hopho phop! pe când Cucu l îi 
îndâmnă pre români la culcare, strigândă nencetatii 
culcă-te! culcă-tel« De-aică .vine, că Armeni 
adescori ieii în batjocură pre Români cu Cuculii! 
lorii, cr Românii pre Armeni cu Pu păza, dicându-le, 
când strigă acesta: „ascultați câtii de frumușelii și de 
plăcută vă cântă cuculii vostru, numai de-a dragulii să 
staţi a-lii ascultă e, , 

Mai departe Românii ținii pre Armeni, nu sciii 
din ce causă, de nisce Gmeni spurcaţi, numindu-i, mai 
alesii când sunt mânioșă pe denșii, „A ric spureatăe, 
Din causa acesta nu prea vrei să împrumute mai ne- 

. - isii și Datjocură se numesce , 

i 

  

!) Puliulii = paserea,
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mică Armenilorii, nici să mânânce la o mâsă cu dânșii, 
țemendu-se ca să nu-i spuree. Maui cu smă nu voeseii 
ci să le dea apă de beutii din vre o cofă sati altii 
vasii, credândii că totii Armanuli, după ce a beutii 
spurcă “pre Români. , 

De aice, presupunii eii, că vine și credinţa, că 
Pupăza ca Cucii „armeneseii“ încă spurcă pre 
Români prin cânteculii sei. 

Așa se dice, că toţi acei Gmeni, carit iesti de di- 
mincţă afară nefiindii încă spălaţi pe obrazii, dacă audii 
Pupăza pupăindii, îndată se spurcă, o 

Dreptii aeeca. românii, mai alesii pe timpulii când 
cântă Pupăza, se spală pe obrazi și Spunii rugăciu- 

„mile înainte de-a cși afară deminţa, ca nu cum-va să-i 
spuree Pupăza prin cânteculii ei. Pe copiii lori incă îi 
îndâmnă să facă așa, esplicându-le totdeodată și moti- 
vulii acestui obieciii, 1) 

VIII. 

Pupăza se consideră de ciitră români şi ca unii 
profetii, care prevestesce schimbarea timpului și s6rtea 
Gmenilorii, 

Așa dicii că, între multe altele, că dacă cântă ca 
în luna lui Martie prevestesce că anulii venitoriii va 
fi târte mânosii și produetivii. 2) 

Când vine ea primăvâra din ţerile calde, e semnii 
căi atună putemii sămină ovăsului, Daci începe a cântă 

1) Datină și credinţă forte respândită în Bucovina, 
2) Cred, Rom. din Căndreni, com. de Dli P. Ursulă.
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mai de grabă, de câtii Cuculii e semnti buni, căcă 
în anulii acela se va face multii cucuruzii (porumbii, 
papușolii), 1) 

Dacă peste vâră cântă uneori mai multii de cum 
îi este datina, însemneză că în scurtii timpii va ploiiă. 2) 

Dacă cântă sâra de vremiorii, e semnii de resboiii 
și scumpete mare, însă abondanță în pâne și bani. 
Dacă însă cântă totă n6ptea, e semnii numai de resboiii 
și scumpete mare, 3) | 

Românii, carii audi primăvera Pupăza cântând 
înaintea Cucului, eredii că preste totii anulii nu le va 
merge bine, cum ar trebui să le mergă. Cânteculii Pu- 
păzei auditii înainte de ală Cucului este dară unit 
semnii roii, î) , 

IX. | 
Nu e nică unii sată, nicio comună, nică unii orașii 

românescii, ui căruia locuitori să nu fie porecliţi într? 
unii feliu sati întialtulii. Nică Pupăza, despre care aii 
românii atâtea legende, datine și credințe, na pututii 
să fie trecută cu vederea, ci și numele ci a trebuitii să 
figureze în șirulii poreclelori usitate la poporulii nostru. 

Să vedemii cum sentâmplă aeâsta ? | 
Românii numeseii „P.u păz ă“ pre Gmenii, carii nu 

sciii ţinea scerâtulii. Despre aceștia se dice că: i-a 
țipat”o în Pupăză?) “ 
  

1) Cred. Rom, din Arieşulă-de-pădure, com. de Di 1. Popii. *) Cred. Rom. din Cândreni, com. de Da b, Ursulă, 3) Crul. Rom. din Câmpulungii, dict. de V. Flocea. *) Cred. Rom. din cele mat multe părţi ale Bucovinei, 5) Dat. Rom. din Arieșulti-de-pădure, com, de Dlă [, Popi.
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Babele, nevestele si fetele, carile sunt fârte gurișe 
și limbute, carile vorbescii pe toți Gmenii de reii și află la 
fio-care câte unii defeetii, încă se poreclescii „Pupezei, 
Celorii din urmă li se mai dice și pârpăriţe.!) 

In scurti toți defăimătorii sunt. numiți „Pu- 
pe ze“ și se dice că „pupăese îi“, adică elevetescii, 
De aică vine dicala pta e ă-ţi-pupă za, adică: tacă-ţi 
sura, nu mai spune ce nu-i de spusii, nu defăimă, nu 
batjocură ! 2) 

Românii din Bucovina mai numesc Pu păză 
și unii felii de coptură în forma uncă păserele, pe care 
o facii muerile din: aluatii de grâii și împodobeseii cu 
densa pomii, dați de sufietulii morţilorii. 3) Eră în Mol- 
dova totii acestii nume se dă și unci plânte, după cum 
ne arată următârea doimă:. 

Colom luncă la privită 
Găsii pupăza ?nflorită 
Și mândruţa mea măhnită, 
Nu sciii pupăza so rupii 
Ori pe mândra să mi-o pupă. 
Fâie verde mărgărităi 

Pieatii Cam îmbătrânitii 
Șincă bine m'am trăită, +) 

1) Dat. Rom. din Căndreni, com. de Dl P. Ursula. 
?) Dat. Rom. din ţinut. Lapușului în Transilvania, com. de 

Dli G. Crăctunașii. 

*) Dat. Rom, din Ilișesci și Siretiii, 
*) Y Alecsandri. Cântece de peste Oltă, publ. în Convorbiri lit. an. N. Iaşi. 1876, p. 210. ”
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In România mat aftămii Şi câte-va sate, munți și 
locuinte isolate, cari încă portă numele de Pu păză 
Pupăzani și Pupăzăser!) 

x. 

In fine voiii aminti, că dela datinele şi credinţele, 
ce aii Românii despre Pupăză, în decurgerea tim- 
pului saii formatii may multe proverbe și dicale, ee 
sunt forte respândite în poporii și fârte desii în- 
trebuinţate. | 

Decă aflaă de bine a le înșiră și pre acelea aică. 
„Sa cucuieti ca o pupăzăi Acâsta 

dicală se aplică acelorii fete, earile duminica și serbă- 
târea, când se ducii la biserică sati la petreceri, îşi îm- 
popoţeză capulii eo mulţime de flori și cordele de totii 
feliulă, socotindii că aşa le stă mai bine și sunt mai 
frumose, 

, „Peste colacii şi pupăză.« In multe lo- 
curi este datină la Români, eu după o înmormântare 
să facă prusnicii sai comândare, La prile- 
giulii acesta se dă tuturorii celorii de față câte unii 
colacii și-o luminare de sufietulii repăusatului. 
La câte-va dile sai săptămâni după acesta se face 
pentru celii mortii și părăstasii. Aici este datină 
pe alocurea de-a face unii pomuşoră, pe care îlă împo- 
dobescii cu mere, nuci, pâme, colacă, precum și cu unii 
feliu de păserele din aluatii de grâii, care, după cum 
  

') D. Frandescu. Diet. top. şi stat. a României. Bueurexet. 1872. p. 36, , 

12
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vădutii și mai susă, se numescii „Pupeze saii „RP u- 
păigiore“ Acestea încă le daii de pomană. Decă 
după ce mai nainte sa dată de sufletul mortului unii 
colacii se.mai dă acuma și o pupăză. Va să 
dică „peste colaci și pu păză“ Acesti pro- 
verbii sentrebuințâză dară atunci, când cine-va a îm- 
prumutatii cui-va unii lucru și nu i Sa întorsii inapoi, 
i s'a pierdutii lucrulii ; și pentru ca să-lii recâștige, îm- 
prumutătoriulii mai pierde înzădarii și altii-ce-va pe 
de-asupra ; atunci se dice: „peste colaci și. 
pupăză 

: »Ca pupăza își âmple cuibulii« E 
cunoscutii din istoria naturală, că Pupăza nu-și cură- 
ţesce și grijesce nici odată cuibulii seii ca alte paseri, 
ci ea și-l âmple de propria sa neeu răţenie, Acesta îm- 
prejurare ma fostii trecută cu vederea de poporulii 
românii ; elii a formatii proverbulii de faţă, aplicându-lii 
Gmenilorii încăreați de năravuri rele Și carii nu vor să 
se desbere de ele, 6” din causa acâsta nu-și potii afla. 
căpătâiii, căci nime nu-i sufere, - 

„Sai înpupăzatiit adică Sati cătiti ca o 
Pupăză, se aplică nevestelorii tinere, cari se gătescii 
iGrte curatii, se îmbrobodeseii cu ștergare fOrte curate 
și frumose, | 

„Mi-a pusi o pupăză în obraziik 
Dacă unulii saii .altulii avea. să poftâscă pe unii prie- 
tinii la o petrecere și nu l-a poftitii,. prietinulii îlă în- 
fruntă dicându-ă: „a șa maă poftită... ru şin 
Să-ţi fie Atunci înfruntatulă dice: „sciii e: 
mi-a pusii o pupăză în obrazile Sat. dacă 

=
 

Q
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unulii batjocuresce pe cine-va, îi spune cuvinte de ru- 
șine, celii batjocuritii dice: „m i-a datii o pupăză: 
în obrazii,“ Ac6sta dicală credii ca vine de-acolo, 
că Pupăza, după credinţa, poporului şi după cum am 
arătatii mai susii, pre mulți Omeni îi spurcă deminâţa 

N prin cânteculii seii. 

12%



Porumbulă. 

IL. 

In ţerile locuite de români, după câtii nam pu- 
tutii încredinţă până acuma parte din spusa acelora 
carii i-am întrebatit în acesta privinţă, parte și din 

propia-mi esperinţă, se află trei specii de porumbi, 
și anume; 

Porumbulii-de-pădure si de codru, nu- 
mitii altmintrelea și Hulub ii-de-pădure sâi de- 
codru, Porumbii sii Hulubi-selbaticii, 
și Gugusciucă, !) lat, Columba palumbus L. germ. die 
Ringeltaube. Ac6sta specie de porumbii se numesce de- 
aceea de-pădure sâi de codru, pentru că ea se 
ţine maă multii numai prin cele mai dese și mai mari 
păduri și codrii. | 

Porumbulii sâi Hulubuli-de-cânipi, 
Porumbi sâi Hulubii-selbatici, lat. Co- 
lumba oenas L. germ. die Holztaube. Porumbulii acesta 
se numesce de câmpii de-aceea, pentru că elii pe- 
trece fârte adeseori și la câmpii, și mai cu sâmă în 

“ 1) Polizii. Vocab,
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acele părți, unde pâte află arbori bătrâni și scorburoși, 

în carii îndătinâză elii ași face cuibulii seti. 
Porumbuliă sâi Hulubuli, Porumb iîi- 

de-cusă, Hulubii-de-casă; dem. Porumbelii, 

Porumbașii, Hulubaşii; mar, Porumboiii; 
fem. Porumbiţă, Hulubiţă; la românii din 

Istria: Gulubi, Hulubiă, Porumbii și Co- 

lumbiîi!), lat. Columba livia Briss. germ. die Haus, 

Yeld- oder Felsentaube, 

Numirea cea mai respândintă a speciei acesteia. 

care e cunoscută românilorii numai în starea ei cea 

domesticită, este „Porumbii, căci, dacă nu mă în- 

șeli, în Muntenia e usitată numai numirea aeâsta: In 

Moldova și Bucovina sentrebuinţâză schimbiși când 
„Porumbi“ când „Hulubiii, atâtii în vorba de 

tâte dilele, câtii și”m poesia poporană. In Transilvania, 
Ungaria şi Banati, dupre cum prea lesne se pâte fie- 
are încredință din poesia poporană, sentrebuinț6ză 

mai multii numai numirea „Porumbii, la români 

din Epirii numai „Porumb îi, cră la cei din Istria 

schimbiși când acâsta, când și altele de proveninţă 
străină, 

Porumbulii-de-casă are și unii numirii 

f6rte însemnatii de variante, carile, mai alesii de cătră 

cci ce se ocupă cu erescerea porumbilorii, sunt numite . 
în regulă după colGrea penelorii, după făptura cor- 

puluă, precum și după unele îndătinără și năravuri de- 
ale ucestora. 
  

:) Tonă Maiorescu: „Vocabularulă istriano-română“ în „Con- 
vorbiri literare, an. VII. Jaşi 1873—74. p. 404. 

, .



TI. 
Porumbii figurâziăi forte adeseori șin poveștile 

nostre poporane. Cei mai renumiţi și mă frumoși dintre 
toţi porumbii, despre carii ni aminteseti pov eştile, sunt 
fără îndodlă „P orumbii Ilenei Cosindienei, 
despre carii se dice că ati “pene de. aurii, ce streluceseii 
ca radele sârelui, șind: ătinâză a se scăldă totdâuna în 
unele lacuri szii fântâne unumite, unde, lăsândii câte-o 
penă, se vede dela densa ea și dela sâre. 

Dar de astă dată scopulii meii nu este de a vorbi 
despre acestii sofii de Porumbi. Ci voiii să vorbeseii 
numai despre porumbii, cariă îi cunoseii românii din 
vedere și despre carii aii mai multe datine și credințe 
precum și o legendă proprie numai porumbilorii cunos- 
cuţi de denşi 

Voiii setroduce așa dară mai ântâiii legenda po- 
rumbilorii austfeliii, după cum mi-a istorisit'o Dâmna 
Maria Danii, româncă din orașulii Siretiii, Apoi voii 
înșiră datinele și credinţele românilori despre denșii. , 

III. 

Etă și legenda ! 
Ali fostii odată o babă Și-unii moșudeit, Atâtit 

Duba câtii și moșnâeulii aveaii câte-o fâtă, Acâsta a 
fostii adică așa, că mar nainte mosnâzulii a fostă în- 
suratii cu altă femee și baba a fostii măritată după 
altă hărbatii, dar murindu-ă moșnceului femeea cea 
dintâi, și babei bărbatul celii dintâi, și remâindii >
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amândoi vădluvoi câte “o copilă, aii cugetatii că ar fi 
bine să nu remâec astfeliu, și așa Sanii căsătoritii îm- 

preună. 
Moșneguli eră uuii omii fârte bunii și iubitorii 

de pace. Nu însă așa eră și baba. Pe când moșnegulii 

căută ca în casa lui să fie linisee, pe când nu-și putea 
da rendii ca tâte să le ție în cea mai bună rândudlă, 
ca nemică să nu lipsescă din cele trebuincidse, pe- 
atuncă baba căută tâte mijlâcele - cum sar putea mai 
lesne şi mai de grabă cotorosi de fâta moșnâgului, ca 
să remâe numai feta. că în casă. 

FGta moșnâgului eră o fâtă de tr6bă, frumâsă și 
i6rte harnică. Ce-ai fi vrutii,. accea ți-ar fi făcutii. Nu 

așa însă eră şi fâta babei Itu bubei era urită, reută- 

ci6să, și pe lângă tâte acestea asa de leneșă și de trân- 
davă, că nu seiă cum o mai putea înc iq sârele. 

Babe nu-i plăcea acâsta. Ei îi eră ciudă că fâta 
moșnegului e mai frumosă și mai harnică de câtii a că. 

Mosnâgulii, nu seci simţita elii acâsta ori ba, 

destulii atâta că, să nu fie fâta lui prea multi în ochii 

Dabii, a luatii și-a mânato în tâtă diua cu vitele la 

păscătore. 

Dar baba ma fostii mulţămită cu atâta. Ea voiă 
cu ori ce preţii să se desbăreze cu totulii de fcta moș- 
nâgului” și pentru acestii scopii a iscoditii o mulţime 
de mijlâce, dar nici cu unulii ma pututii să jasă în 

apătii, 
In urma urmei ce-i plesnesce babei prin minte ? ... 

Când înto qi Sa pornitii fâta moșnâgului cu vitele 
la păscătâre, o chiemâ la sine, îi dete o chită de câ-
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ntpă şi-i spuse că până în sâră so târcă, s'o reșchie, 
so urzâscă, s%0 (6să,. să facă dintrensa pânză, so al- 
Dâscă, și când sa întâree cu vitele a casă să Y-o dee 
gata lucrată, 

Feta moșnegului luâ chita și ducându-se cu vitele 
la păscătâre, când ajunsă la starea locului, aruncă, 
chita câtii colo josă și începă a plânge de se cutre- 
mură cămeșa pe dânsa. 

Ună vițel însă, care i-lii dărui-se tasăli seii ca 
să-lii erâseă pentru dânsa, și care eră năsdrăvanii, vă- 
Qendii pre stâpâna sa câtii de tare și de cu jele plânge, 
se apropiă de densa și-o întrebă, ce-i lipsesee ? 

Feta îi spusă tâtă istoria ci cu masceha sa, cum 
voesce ucâsta numai decâtii so pârdă, “și ce felii de 
lucru i-a dati ca să-lii împlinâscă penă în seră. 

Viţelulii respunsă fetex și-i dise să aibă nică o 
frică, că elii va seâte-o dela nevoc, va târce cânepa 
și va face dintr'ânsa pânză, după cum ka poruneiti 

_mașecha, sa. 

Fâta, uudindii acesta, se mai mulcomi puţinii și 
începă a fi mai voios, 

| 
Viţelulii, ce făcă, ce direse, nu sciii, atâta sciiă 

numai, că încă înainte de-a apune sârele tâtă chita cea 
de cânepă a tors, a reşehiet?o și a țesut?o, ră când e$ sosi timpulă să se întâreă „Spre casă i-o dete fetei 
pânză gata spalată și albă ca ghioculă, 

Feta, bucuria ci, mulțămi din tâtă inima viţelului, 
luâ pânza și cum ajunsă a casă i-o dete babei. 

Baba, în loci se se bucure de-acâsta, mai tare sa 
mâniatii pre fctă, și a două di, în loci de-o chită, îi
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dete d6ue, spuindu-iă să facă cu dânsele ceea ce-a fă- 

“cuti și eu chita cea din ina trecută, ori de nu... e 

val și amarii de capul ei!... unde-i stă capulii i vor 
sta picidrele, și unde-i stai picădrele i va sta capulii!... 

Fâta, luând chitele și ducându- se cu dânsele în 

câmpii, începi Gră a plânge și a se tângui, de se păriă 
că se va sfârși, nu alta. 

Viţelulii, vădendu-o astfeliii, Gră-și se dusă la 

densa, și Gră-și o întrebâ ce-i lipsesce de plânge așa 
de tare. 

Fu-i spusă tâte celea, ce ave de spusii. 

Viţelulii, ca unulit ce eră năsdravanii, îi dise să 
Waibă nică o t6mă, căcă el va lueră Gră-și singurii 

chitele. Și cum dise, așa și făci. Când sosi sâra chitele 
eraii târse, ţesute și pânza gata spălată. 

Fâta o luă și întorecudu-se cu dânsa u casă i-o 
dete babei. 

Acuma baba uu sciă singură ce să se mai facă 
de ciudă, căci nu-și putea închipui cum o f6tă singură 

pote să t6rcă done chite într”o di, să le reșchie, să le 
urzâscă, să le ţese, să facă pânză dintmensele, și pe 
lângă tâte acestea încă se și albâscă pânza. 

— Acâsta-i cu neputinţă! — dise en dela unii 
timpii, — dar las că voii da eii de urma ci. 

A d6ua di demincță luâ baba trei chite și le 
dete fetei cu aceea-și poruncă ca și în dilele trecute. 
Dar cum Sa porniti fâra se dusă și ca în urma 
că să vadă ce va face și cum va târee chitele cei 
le-a dati.
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Dar ce alta avea să facă fâta ?.., Cum a: ajunsii 
în câmpii a asverlitii chitele cine sci unde și Sa apu-" 
catii Gră-și de plâns, ca șPn dilele trecute, 

Viţelulă, ca ?n rândurile trecute, a venitii și de 
astă dată la dânsa și i-a disii să nu mai plângii de 
giaba, că clii i-va toree chitele și va face pânză din- 
twânsele dupre cum doresce baba. . 

Baba, care nu eră departe ascunsi, audi totii ce-i 
vorbiti viţelulii cu fâta, și cum audi își pusă în gândii 
să-lii mânânce friptă, cum a voitii să mânânce și pre 
fGta moșnâgului. Decă swntârsii de grabă a casă, se 
puse în patii și se făcă bolnavă de morte. 

Când sosi moșnâgulii, carele, pe când sui întâm- 
platii tâte acestea, eră dusii de-a casă, și-o întrebâ ce-i 
lipsesce de sa pusii în patii, ca în respunse că e fârte 
bolnavă și de nu va căută câtii mai de grabă s?%o vin- 
dece are să mâră cu dile. 

Moșn6gulii, căruia nici prin minte nu-i“ trecea de 
ce bâlă e bolnavă baba lui, o întrebâ mai departe : ce 
să-i dee ca să se potă vindecă și rădică mai de grabă. 

— Dacă vei tăiă viţelulii fetei tale! — respuuse 
Daba eu jumătate de gură, — şi-mi vcă face friptură 
dintre însuli pâte că mă voiii rădică, dar” de nu... să 
scii că mori !,.. 

» — D'apoi bine, babă hi! alta nu pote să-ți 
ajute, numai friptură de viţelii ?... Fii ași socoti în 
mintea mea, că te-ai putea vindecă şi cu altă ceva... 
Viţelulii nași voi să-l tai, că numai atâta are și fâta 
mea dela mine, și dacă-lii voii tăiă și pre acesta, cu 
ce o să mai remâe?,...
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— Dacă-ţi pare mai reii după unii vițel, ca după 
mine, apoi nu-lii tăiă! — respunse baba, făcându-se că 

din ce în ce slăbesee mai tare. 

Ce eră să facă acuma bietulii moşnegii ?... "Trebui 
să asculte pre babă, mai alesii că lui nică prin minte 
nu-i trecea, .ce se petrece în inima babei... Hotâri să 
taie viţelulii fetei, numai ca să-si pâtă scăpă odorulii 
delu morte. 

Viţeluli, care, dupre cum am mai spuso, eră 
năsdrăvanii, seci îndată - tâte celea ce se petrecură a 

casă. Deci dise elii stăpânei sale :. - 

— Scumpa mea stăpână! mașteha ta, nu numai 

că pre tine voesce să te repue, ci a hotăritii acuma și 
pre mine să mă taie și să mă mânânce friptii, pentru 

că ţi-am torsit chitele și-am făcută pânză dintwensele. 
Tu prin ajutoriuli meii ai seiipatii și vei scăpă și de- 
acuma înainte, însă mie nu-mi este cu putinţă să seapii 
tefării din ghiarele că. Chiar mâne demincţă are tatălii 

teii să mă tale și să mă frigă, ca prin carnea mea să-și 

seta baba dela bâla' ei cea închipuită. Dar tu nu 
te supără de-aeâsta, căcf cecen ce are se sentemple cu. 

mine totii spre Dinele teii se va întemplă. Numai de 
una te-ași rugă: după ce mă vor tăiă şi-mi vor mâncă 

carnea, . tu să-mi aduni tâte ciolanele și să mi le as- 
cuni în seorbura copacăului, ce se află în marginea 

pădurei din apropierea satului. Făcendu-o acâsta t6to 

vor fi bune!... Baba nu-ţi va putea nemică strică !... 

Așa vorbi viţelulii și fâta plângendii în RAR 
că va face așa, dupre cum i-a spusii,
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Când sosi acuma sera și sentârsă feta cu vitele 
a cusă, baba sta totii în patii și se făcea ca și cândar 
fi numai să-șă dee sufletulii. 

Moșnegulii, ca omulii celii hunii, ce socâte ca tâte 
le face spre bine, prinsă viţelulă și tăindu-lii îli fripsă 
și-lii dete babei eu să-lii mânâunce, 

Baba, bucuria că, cum vădă friptura și se con- 
vinsă că e din viţeluli feteă moșn6gului, se pusă la 

a mâsa și începă a mâncă, nu ca unii bolnavii, ci mai de 
hai de câtă șepte sănătos. Ba! nu numai căi singură 
mâncă, ci îndemnâ și pre fete și pre moșnâgii ca să 
mânânce împreună cu dânsa. 

„ Moşnâgulii și tâta babei nu se dară multii poftiți, 
ci punendu-se la mâsă, mâneară și că. Ieta moșnegului 
însă, ori și câtă o îmbiară, nu vo 
„mânâunce, 

După ce aii gătit acuma viţelulii de friptii şi de 
mâncatii, fGta moșnâgului strînse tâte ciolănelele, și du- 
eându-le, dupre cum a spusit viţelulii, când eră viii, le 
ascunsă în școrbura copaciului din marginea pădure, 

Na trecutii după acâsta întâmplare multii timpii 
la mijlocii și baba însănătoșindu-se căută acuma alte 
mijl6ce cum star putea desbără de fâta moșuegului. Și 
nu trebui multii să stee pe gânduri ce să facă... Intro 
duminică demincţi luâ pre mosnâgii și pre fiică-sa, li 
dete schimburi frumâse și curate și se dusă apoi cu 

* . PI 
Î nici de cum s: 

denșii la biserică, cră fiicei moșnlgului, nu numai că o 
ăsă a casă în cele mai negre și urite strae îmbrăcată, 

e 
ci-ă mai dete încă și unii sacii de macii amestecatii 
cu semenţă de inii, spunându-i că până ce se vor 

_
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înitârce ci dela biserică, să târbă pentru denșii de 

mâncare, să măture casa, i e spele blidele și să al6oă- 
maculii din semența cca de init. După acâsta se por- 
niră tustrei la biserică. 

Teta moșncgului, cum cșiră tata-seii “și cu maica 
sa cea vitrigă din cușă, se pusă întunii ungheriii cu 

pulii răzămatii pe-o mână şi încep a plânge de se 
cutremură cămeșu pe densa. Şi mavea biata f6tă cum 

să nu plângă, căci cum avea ca să facă tâte câte i le-a 

datii masceha sa de făcutii ?... Cum eră să alâgă eu 
„maculii din semenţa cea. de inii, și incă până ce se va 
îutâree baba. de la biserici AR 

Dar 6tă că, pe când se frământă ca cu gându- 
rile : ce-ar începe ca sto pâtă mai bine sedte la căpătii, 
sbâri de-odată tră Porumbi în casă și se punii 
lângă densa. 

Porumbii aceia eraii făcuți din 6sele viţelului 
celui năsdrăvanii și locuiaii în scorbura cea de copacii 
unde a ascunsii fâta 6sele viţelului. Și cum întrară în 

„nuntru Qiseră feteă să nu plângă, că ei vor alege ma- 

culii din semență. Apoi îi spuseră să mârgă la copa- 
ciulii din marginea pădurei, să bage mâna în scorbura 
lui, căcă cum va baga-o îndată vor eși din nuntru felii 
de felii de haine, precum și o căruță cu cai; să se 
îmbrace în haine, să se sue apoi în căruță și să se 
ducă și ca la biserică. Mai nainte însă de ce vor eși 
cdilalţi Gmeni din biserică să Yasă ea, să ducă hainele 
și căruia cu caii de unde i-a i Juatii, şi-apoi să se în- 
târcă a casă.
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Fâta tăci așa, după cum o sfătuiră Porumbii. 
Se dusă la copuciulii din marginea pădurei şi cum 
ajunse ea acolo și veri mâna în scorbură eşiră '0 mul- 
ţime de haine, unele mai frumâse decâtii altele, și după 
ce cșiră se îmbrăcâ cu densele, se sui în căruţa cea cu 
cal și se dusă apoi la biserică, a 

Când ajunse la biserică şi întrâ în nuntru toţi 
Gmenii remaseră uimiţi de frumuseţa ci. Nici o împără- 
t6să, nu putea fi mai frumosă decâtii densa, 

Insă înainte de-a se sfârși liturgia ea eși afară 
din biserică şi se făcă nevăduti. Se sui în căruță, se 
duse penă la copaăii şi, lăsândi acolo hainele și că- 
ruţa cu caii, sentârse a casă. Eră când ajunse a casă 
află tâte în cea mai bună renduclă. Blidele spălate, bu- 
catele ferte și aședate pe mâsă, casa măturată și deri- - 
ticată și maculii alesii din semânța cea de ini. 

Porumbii îi făcură tote trebile. 
Nu multii după acâsta sosiră 

biserică, | 

— Când ai sei tu ce am văduti noi astă-di în 
biserică, nu seiii ce-u face! — dise baba, după ce a 
intrati în casă și-a aruneatii privirile în tote părţile 
să vâdă ori de-a făcutii fâtu tâte după cum i-a po- 
runcitii, " 

Fâta moșnegului, care sta ghemuită întunii un- 
gheriii și cu cămeșă nâgră pe dânsa, respunse cam cu 
jumătate de gură : 

— D'apoi ce potii cii să vădii, dacă nu mă nat 
lăsaţi nici odată să mă ducii și eu la biserică, ci mă 
ţineţi mai reii decâtii pe-o argată ! 

i părinţii că dela -
[
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— Hai! haă!... tacă acuma !... nufi așa de gu- 
rișă ! — dise Gră-i baba. 

 TFâta tăcu. 
Sosi a dâua diminică. 

Baba, când eră să se pornâscă la biserică dim- 

preună cu moșnâgulii ș și cu fiica sa, dete acuma fetei 
moșn6gului doi sacă de masii amestecutii cu semânţă de 
int ca să-lii al6gă până ce se vor întâree ei, 

Feta moșnegului, cum se porniră ai sci la biserică, 

se: pusă 6ră-și întrunii cornii de casă și începi a plânge Ș 
ca şi?n duminica trecută. ” ! 

Dar” nu plânsă multi, când numai ce se trezesce 
€ră-și cu cei trei porumbi în casă. 

Porumbii, cum într: ară în casă, îi diseră să nu mai 

plângă de giaba, ci să mergă repede la copacăulii din 
margine: pădurei, să sembrace în cele mai frumâse și 

mai scumpe haine, să ice căruţa cu caii și să se ducă la 
biserică, că că vor lucră tâte celea pentru densa, 

Fâta făcă așa, dupre cum o învăţară porumbii, 
Se duse la copacăulii :numitii, se îmbrăcâ în cele mai 
scumpe și mai frumâse haine, se sui apoi în căruţă și 

se dusă la biserică. Mai nainte însă de-a cşi ceialalți 

Gmeni din biserică eși ea și punendu-se în trăsură se 

porni spre copaciulii din marginea pădurei, unde-o aseep- 
tară acuma Porumbii ca so desbrace și să-I Xee căruța. 

—  Ducte-acuma a casă și caută-ți de celelalte trebi, 
te le-ă mai fi avendii,. căci noi ţi-am alesii maculii! — 
diseră” porumbii, după ce o desbrăcară. 

Fâta merse bucursă, și fiind că tâte trebile erati 
gata se puse întiunii ungheriii ca să se odihnâscă.
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Etă că nu multă după acâsta vine și baba dela 
biserică și cum întră în casă dice cătră fâta moșnâgului : 

—- Să fi tostii tu astă-di la biserică sciit că ar 
avutii ce vedea !... O fâtă, cum an vădutii NUI, așa 
de frumosii îmbrăcată nică că sa mai pomenitii vro 
dată în totii ţinutul acâsta!.., D'apoi căruţa cea cu 
ca! să fi totii statii și să fi căutată la dânșii! 

=
 

| — Fii seiii, — respunsă fâta, ca și când mar fi 
sciutii nemică, — eii sciii că D-Voâstră vedeți multe de 
tâie, numai pre mine nu mă mai lăsați să Yesii între! 
Smeni !.., 

— Dară!... cum-nu!... pare ca pentru o hâde- 
nie ca tine sunt Gmenii! — respunsă baba mâni6să. 

Sosi acuma și-a treia dumini ă, 
Baba dete deastă dată fetei moșnegului, când se porni 

la biserică, trei sacă de macii amestecati cu semânţă de 
inii, ea până ce sa intârce ca fâta să-lii alâgră, | 

Dar și de astă dată sa întâmplatii ca șin rân- 
durile trecute. Abia apucară moșnâgulii, baba, și feta 
acesteia a se porni la biserică, și Porumbii de mai 
nainte sosiră în casă și diseră : 

— Du-te până la copacăulii unde e locuinţa nostri, 
bagă mâna în scorbura lui, seste hainele și tembracă, 
dar” bagă bine de s6mă ca în biserică să nu vorbesci 
cu nime nici unii cuvinţelii, și mai nainte de ce vor: 
eşi ceăalalți Omeni să Yeși tu și să tentorcă înapoi la 
copaciii. 

Feta făcă și de astă dată ea șin rendurile trecute... 
se duse la copacii, sembrăcâ în cele mai frumâse și



— 193 — 

mai strelucite haine, sencălță în nisce conduri îm- 
podobiți cu petrii scumpe și se duse apoi la biserică, 

„La biserică stătă penă cătră s îrșitulă liturgică. - 
Atunci dete să iasă afară. Da” feciorulii boie-.: 
răului de satii, carele încă se afli în biserică, 
voindă să-i ţie calea, să i se mai uite în față și să-i 
vorbâsci macar o. vorbă, v căleâ pe-unii păpucii și pă- 
puculii îi sări din piciori. 

Feta, după cum ati învățat?o Porumbii,' nici nu 
Sa uitati înapoi, ci lăsândii păpuculii în biserică, unde 
a cădutii, se cam mai duse în trâbă-și. | 

Dar” fecăorulii boeriului, carele și-a pusii ochiulii 
pe dânsa, nu se lăsâ numai cu atâta, ci elă acuma mai 
tare își Dătea capulii cum ar putea află cine e acâsta 
“I6tă târte frumssă ? | 

Cuget elă ce cugetâ, și urmă îi trecă prin 
minte să facă ce-a face și numai decâtii so afle. Lua 
deci păpuculii fetei, ce-a remasii în biserică, și se duse 
cu dânsulii a casă. 

A d6uă qi deminâță porunci veziteului să'nhame 
caii la unii rădvanii. Si | 

Vezeteulii făcă, dupre cum i se spuse, 
Feciorul de boeriii Iuâ păpuculii, se sul în răd- 

vanii și se porni apoi prin satii să caute a, cui e pă- 
„puculă, sciindii prea bine, că pe a cărei piciorii se va 
lovi acesta, „aceea, trebue să fie fâta cea * frumâsă, 
care a fostii în biserică, Daw pornindu-se elii de-acasă 

şi âmblândă în colo șin e6ce prin satii, la casele pe 
unde se aflii fete mari, a pututii află nică una pe a 
cărei piciorii Sar fi lovitii păpuculii. 

! 13
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Etă însă că, pe când eră mui să se întorcă a 
casă fără de nici o „ispri wi, sosesce și i la casa moșn€- 
'gului nostru. | 

Baba, prindândii de mai nainte de veste, că fe- 
căorulii bocriului âmblă prin satii cercândii păpuculit pe 
picădrele fetelorii, și temendu-se ca nu cum-va să se 
lovâscă pe: piciorulii fetei moşnegului, o luă de grabă 
pre acâsta și-o ascunse sub o covată după ușa tindei, 
poruncindu-i nică să nu se misce, că e vai și amarii de 
densa, dacă se va da de cunoscutii că e sub covată. 

Fâta moșnegului,: de voe de nevoe, se supuse și 
tăcă ca piticulit sub covată. 

Baba, cugetândii că păpuculă ce-i avea fecrorulii 
de bocriii, se va lovi pe picăorului fetei sale, cum văqă. 
că acesta se apropie cu trăsura de prtă, îi și și înainte, 

— Nu cum-ta aveți și D- Vâstră vro fâtă mare? 
— întrebă feciorulii pre babă. 
— Ba! avemii, cuconașule,. avemii una ! — res- 

punse repede baba, și arătându- -și apoi odorulii. că dise 
mai departe : Gtă-o-ai aice 1... acâsta e copila mea!... 

— Ian să vien coce, să vedemii nu cum-va se 
ra lovi păpuculii acesta pe piciorulii că! — dise cră-și 

fecăorulii, | 
Fâta babei, nu aşteptă mnltii poftită, ci cugetândii. 

că va nimeri-o noroculii, se duse totii întwo fugă. 
Dar de unde. să se lovâscă păpuculii pe picio- 

rul ci!... după ce păpuculii eră ună păpuci micii, 
Gră piciorulii că eră ună piciorii. lăbănatii și bolocă- 
nosii ca de prostii.
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— Numai pre acesta fâtă o aveţi? —  întrebâ 
Cră-șă feciorulii, vădândii că păpuculii nu se Jovesce pe 
piciorulii fetei babă. 

— Numai! — respunse baba cu jumătate de gură, 
vădândii că tâtă așteptarea și dorinţa ci a fostii zădarnică. 

* Unii cucoșii însă, carele sta în pragulii ușci 
dela tindă, când auţi « ce respunse baba, începă a cântă 
și a dice: 

— Cucurigu gaga, 

Minciuni spune baba! 

Ca moșului fetă 

Şede sub covată 

"N tindă după ușă 

In colbii și cenușă ! 

A A Baba, când audi cucoșulii astfelii cântândă, luâ 
o despicătură de lemnii și alungându-lii dise: 

— Hiîșă ulitării ce mal cânți atâta!... 
Dar” cucoșulii nu se dete cu una cu due alun- 

gatii, ci ţinându-o a lui, cântă nencetatii : 

Cucurigu gaga, 

Mine uni spune baba, 

Ca moșului fetă 

Şede sub covată 

"N tindă după ușă 

In colbii și cenușă! 

— Mă! ian du-te și vei ce spune cucoșulă 
acela! — dise feckorulii cătră vezeteii, vădendii că 
cucoșulii nu mai încetâză de-a cântă și-a spune că fâta 
moșuluă. e ascunsă sub covată după ușa tinde. 

19%
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Vezeteulii nu așteptâ să-i mai spue încă odată 
stăpânulii seii, ci sărindii de grabă din capră se duse 
să vedă ce se află după ușa tindei?... Şi când dete 
ușa într'o parte și rădicâ covata ce să v6dă ?... fâta 

moșnceului sta sermana ghemuită sub covată și așa de 

uritii îmbră ăcată și unsă en cenușă, de-ţi eră mai mare 
mila să te uiţi la: dânsa. 

Baba, ca să nu se dee de golii, că cu din mânie 
și ură a ascuns” acolo, Qise cătră vezetei: 

— Ac6sta e o bictă prostălană, ce-am ascuns”o 

de rușine ca să n'o mai vedeţi și D-Vâstră!... Ar fi 
deci mai bine ca să-i dați pace și so lăsaţi unde-ați 
aflato!... 

Dar cucoșulii, care nu fugise departe, începă 6ră-și 
a cântă: | 

Cucurigu gaga, 

Minciuni spune baba, 

Ca moșului fetă 

E fârte ?nțelcptă! 

— Mă! da ce stai acolo ?... de ce nu te mai 
întorci ? — strigă feciorulii pe vezeteii. —- 

— Apoi dă, cuconașule! —  respunse vezeteulii, 
— aice mai este încă o fâtă, ascunsă sub o covată, 

dar maica sa dice, că este o prâstă și nu mă lasă so 
scotii afară | 

— Tată să mi-o aduceți în câce! — răeni fe- 
ciorulii, — oră de nu, a vostru e draculă! 

Ce-avea să facă acuma baba?... trebui să se 

supue, că de nu, ce-ar fi luatii dela boeriii mar-fi pu- 
„tutii cu nime împărți.
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Vezeteulii luâ icta moșnâoului de mână și-o duse 
stăpânului seii la rădvanii. - 

Feciorulii de boeriii, cum se apropiâ fâta moșn- 
guluă, de dânsulii, luâ păpuculi și i-l puse pe picăorii, 
și cum îlii puse se lovi așa de bine, cum nu se mal 
putea, și cam, mă TOBĂ, + să nu se fi lovitii, după ce eră, 
păpuculii că! 

— Ac6sta va fi soția mea, căci acâsta e f6ta cea. 

adevârată pre care o cautii ci! — strigâ feciorulii plini 
de bucurie. Apoi luâ pre fâta moșnegului de subsudră, 

așa nespălată și negru îmbrăcată, cum. eră, și-o sui 
alăturea cu sine în trăsură. După acâsta se porniră 

spre copacăulii celă din marginea pădurei, unde fâta se 
îmbrăcă în cele mai frumâse și mui strelucitâre haine, 
și de-aice se duseră apoi a casă la feciorulii, boeriului 
și cununându-se făicură o nuntă ca aceea, cum na mai $ 
fostii și nică n'a mai fi. 

Cu ajutoriulii celorii trei Porumbi, carii sfaii 
făcutii din 6sele viţelului celui năsdrăvanii, și carii de- . 
atunci toti Porumbi aii remasii până și?n 
diua de astă-di, tâta moșnegului cea frumâsă și 
harnică a ajunsii cea mai norocită și mai ferecitii dâmnă .- 

"din tâtă lumea. 

Feta babei însă cea reutăcădsă, urită și leneșă, 
a remasii î6tă în pării, cu tâte apucăturile maicei sale, 
și totii f6tă în pării va fi și pent în diua de astă-di, 
de cum-va nu va fi muri: emută, 

Așa pedepsesce Dumnedeii pre toţi Gmenii ce 
voescii altora re ! .
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IV. 
Porumbii, deosebiti că sunt nisce păserele forte 

trumâse, mai ati încă și acea însușie că se Yubescii și . 
se desmiardă fârte multii între Glaltă. Deci, când doi 
tineri, o fâtă şi unii feciorii, sunt fârte potriviți unulu 
cu altulii, atâtii la făptură câtit și la stătură scii, dupre 

„cum se mai dice: 

Și la stată, și la purtată, 
Și la dulce sărutatii, 

carii. se Jubezeii forte tare între olaltă, - poporulii ro- 
" mânii de pretutindene îndătincză ai asemănă cu o pă- 
rechie de porumbi. 

* Dovadă despre acâsta asemănare forte potrivită 
de nevinovăție și nemărginită iubire avemii o multime 
de doine poporane din tâte părţile. 

Din mulțimea acestori doine voiti înșiră aice numai 
vro trei, sperândii că și acestea vor fi de-ajunsii. 

O doină poporană din "Transilvania, care mi-a 
trămiso Dlui BP. B. Iosotu, ni spune urmitârele în 
acâsta privinţă : 

Hai puicuţă să fugimi 

Că bine ne potrivimă 

Și la ochi și la sprincene 
Ca doi porumbași la pene 
Tu mat tată, ei n'am mamă, 

Amândoi suntemiă de-o stmă; 

Tu mat fraţi, ei n'am surori, 

"Amândoi ca dâue flori!
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Altă doină, toti din "Transilvania, sună precum 

Vai bădiţă dragi ne-avemii, 

Ne-am luă nu ne putemii, 

Ne-am lăsă nu nendurămă, 

Că prea bine semănămii : 

Și la ochi și la sprîneene 

Ca do! porumbași la pene 

Și la statii şi la uitati 

ȘI la mersi de legănatii, 1) 

A treia doină poporană dela românii din Crișana 
sună astfeliii 

Ionele, chică ercţă, 

Fără tine nu-i viţă! 

Chica- ta e de inele, 

Gura ta fagurii de miere! 

Jonele, buze moi, 

Mută-ţi casa lângă noi, 

Am ună pării cu pere mor 

Și le-omă mânecă amândoi! 

„Jonele, pării sucitii, 

Ședi la noi daci veniti, 

Ședi la noi să ne tubimi, 

- Că nol bine ne lovimiă 

Și la ochi și la sprencene 

Ca doi porumbași la pene!?) 

") Anastasia Leonescu mar. Toma. Doine pop. de pe lângă Su- 
rulă în 'Fransilvania, publ. în Familia, an. N. Buda-Pesta. 1874. p. dl, 

. 2) AM. Pompiliu. Poesii pop. rom. din Crișana, publ. în Tratană 
„an. I. Bucuresei, 1869. p. 99. — 

pi —



Turturica. 

I. 

Una dintre paserile, cari figureză fârte adeseoră 
în cântecele n6stre poporane ca simbol de iubire și 
credință, este 'Turtu rica, numită altmintrelea şi 
Turturea, Turtu relă, ră de cătră românii din 
Epiri Turtu ră!) lat. Turtur vulgaris; Culumba 
turtur L. germ. die Turteltaube. „- 

Turturica a fostii dintru începutii, după credinţa” 
poporului români, o nevâstă tânără și f6rte lumâţă, 

E cărcia îi plăcea să se drăgosteseă și Xubâscii cu toți 
bărbații ccă tineri și frumoși. Insă Dumnedeii, vădendii 
aecsta, a transformato spre pedâpsă, în pasere ca să 
fie credinci6să numai soțului seii. De-utuncă în e6ce 
nici o pasere nu e așa de credinciâsă, bărbatului sei Și 
de dornică ca densa. Ea, dupre cum spunii românii, 
dacă își perde soțulii, dacă cruda morte sâii unii venă- 
toriii nemilosii i l-a răpită, nu se mai însoţesce cu al- . 
tulii, ci câtii trăesce petrece totii retrasă, jelindiă ne- 
contenitii pre soțulii sei cel rubitii. 

Dovadă despre nemărginita că. credință și Xubire, 
despre jelea și dorulii acestei păserele după scumpulii 

1) Com, de Dlui 1. D. Itondrosomiă.
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ci soțiorii, avemii mai multe cântece, mai multe doine 
poporane, respândite pretutindene unde se află români. 

O doină din Moldova, în care se arată câtii de 
credinci6să și Yubitâre e 'Turturica și câtii de tare je-: 

„lesce ea pre soţulii ei celi perdutii, sună astfeliti : 

„Amărita turturică, 

O! sermana vai de ea! 

Câtii remâne singurică, 

O! sermana, rat de ea! 

Sboră tristă prin pustie, 

O sermana, vai de ea! 

Mai multi mârtă decâta vie, 

Câtii trăesce, totii jelesce 

Cu alta nu sensoţesce, 

Trece prin pădurea verde, 

Dar' ea pare că n'o vede. 

Sbâră, sboră penă cade 

Şi pe lemni verde nu şade, 

“Er când stă câte odată 

Stă pe ramură uscată 

Ori se pune pe o stâncă 
Și nici be, nică nn mânâncă. 

Unde vede apă rece 

Ea o tulbură și trece, - 

Unde vede-unii venătoriă 

Cătră elă se duce îm sborii.!) 

Totii acesta doină, cu puţine schimbări, se află și 
la românii din Bucovina. Ea sună așa: 

Amărita turturică 

Fa totă sbâră ptnă pică, 

:) V, Alecsandri. Poesii pop. ale Rom. p. 204.
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Se face-a nu sci nemică, 

Shâră 'ntr'o pădure disă, 

De vicță nici că-i pasă, 

Sbră "ntro pădure-adâncă, 

Nici nu be, nici nu mânâncă, 
Pa Unde vede upă rea 

ia o tulbură și-o bea. 

Unde vede apă bună 

Ea fuge cu o nebună, 

Unde vede-unii vânători 

Fa merge la eli în sboriă, 
Venătoriulii s*o pălâscă ” 
De pe lume sto sfârșuscă, 
Ea să nu mai năcăjiseă, 

Altă doină, totii din “Bucovina, prin care se de- 
cântă văduvia 'Furturelei, sună ustfeliă : 

Amărita turturică 
Nici nu be, nici nu mânâncă, 
Sboră prin pădure-adâncă, 

Se pune pe-o rămurea 

Mai din josii de casa mea 

ȘI toti șede și gândesce 
Numal ea nu en soţesce, 

N Totă lumea-i însoţită 

Numai ea e despărțită. 

A treia doină din Bucovina, despre 'Turturică 
care mi-a dietato MăriGra Bărbuţă româncă din satul 
Crasna, e acâsta: 

Amărita turturică 
Nici nu be, nici mu mânâncă,



— 203 — 

Numai inima mi-o strică. 

Ea de-ar.be si de-ar mâncă 

Inima nu mi-ar strică. 

* Amărita turturică 

Sboră în pădure-adiincă, 

Unde e apu mat bună . 

Ea sboră ca o nebună 

Dar unde-i apa ma! rea 

Ea o turbură și-o bea. 

"Cu puţine schimbări se află doina acesta și la ro- 
mânii din “Transilvania. Spre încredințare că și la acești 
români, ca și la- frații lorii din Bucovina, Moldova și 
Muntenia esistă acecu-șă credință și părere despre 'Tur- 

+ turică nu mă potii reţinea de-a nuo reproduce aice așa 
dupre cum mi-a trămiso Dlui B. B. losofii. 

Amăr ta turturică 

Când remâne sinsurică 

Sbâră pe pădurea verde 

- Și se duce de se perde, 

Sbâră penă de totii cade 

Pe pelin verde nu șade, 

Și când sade câte-odată 

Şede pe ramur' uscată, 

Unde dă de-o apă rea 

Ea o tulbură și-o bea, 

Unde-aude vânătorul 
Acolo o duce doruli 

Ca să dea să o lovescă 

Să nu se mai pomincscă, 

Etă cânteeele poporane,. cară ne-arată câtii de 
credincăâsă, câtii de dornică e 'Purturiea. Etă de ce,
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după credinţa poporului, nu șede nici odată 'Turturica 
văduvită pe-o ramură verde, ca alte paseri, ci numai 
pe ramurile cele uscate, căci precum s'a scursă tâtă 
puterea și suculii din ramurile cele uscate, că nu potii 
produce nemică, ci stat gata la cea dintii furtună 
de-a fi frânse și date la pământii, așa e și inima ei de 
arsă și amărită. EX nu-i place apa limpede, căci acâsta, 
ar recori-o și ar împuternici-o, de-aceca o tulbu ră, ca, 
prin ac6sta, bendu-o, să-i slăbâseă mai de grabă pu- 
terile. Ea, care mai nainte fugea nu numai de'naintea 
vânătorilori, ci și a tuturorii Gmenilorii, ca să nui sen- 
temple vre o nenorocire, acuma se bagă orbiși în faţa 
lorii ca cu atâta mai de grabă și mai lesne să-și afle 
m6rtea, ca să se pâtă apoi întâlni în ceealaltă lume 

“cu soțulii că celii doritii. 

Ac6sta-i credința românilorii despre 'Turturică ! 

II. 

O nevâsta, care încă și-a perduti soţul, dar 
dupre cum se pare, nu se prea topesce de jelea și do- 
rulii lui, zărindii o 'Turturică ședendă întristatăi pe-o 
ămurea uscată, topindu-se de dorulii bărbăţelului seii, 
de dorulii Turturelului, se mânie pe dânsa, de 
ce e așa de dornică, de ce nu-și caută alti iubiti, șin 
mânia ei îi dice: 

Turturică, turturea ! ! 

De te-ași prinden mâna mea 

Te-ași mâncă, dei, carne crudă 

Să nu-mi faci atâta ciudă! -
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Te-ași mâncă, dei, carne vie 

Să nu-mi faci multă mânie! 1) 

Etă până unde ajunge dorulii unei neveste după 
"bărbatului ei! 

Ce contrastii mare întro nevâsta văduvită şint”o 
pasere ca Turturica. 

Pe când turturica se perde de jele după bărbă- 
țălulii ci, pe-atunăă nu o văduvă tânără trage cu ochiulii 
la vechii sei cunoscuți, și dacă din când în când își 
mai aduce aminte de bărbatulii seii și se duce până la 
mormântul lui, nu sciii dacă la despărţire nu j6că 

' și cântă : 

Ici e ţerină, ici e glotă 

Iei e bărbățelulă mortii, 

Iei e tocma unde jocii 

__ Dragostea mea cea cu focii. 

că dorme cu mâni la pepti, 

Și-o să joci să mi-lii desceptii ; 

„Dar de câtii l-o îi desceptă, . 

Voiii jucă și voiii cântă: 

Dormi, dormi bărbăţeluli mei, 

Erte-mi-te Dumnedeii ; 

Dormi, dormire-ai somnulii lungi, 

Că câte-am trasi îmi ajungit 12) 

. 

Dar să lăsiimă acesta și să mergemii mai de- 

„parte! 

1) Din colecţiunea mea de doine inedită. 

2) Antonii Pannii: O şedetâre la ţâră sai coliba lui Moşă 
Albu. Part. II. Bucuresci. 1852. p. 57.
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TII. 
Cântecele n6stre poporane' despre Turturică, 

„şi "deosebi legenda „Cuculii și Turturica“!), 
îi aflati până acuma la noi îmat mulți adorătoră, cari 

ati serisii asupra lorii mai multe studii forte interesante ”) 
In legenda amintită Cuculii voesce cu ori ce 

preţii ca să pOtă câștigă iubirea Turturelei. Eli 
spune că s'a preface în tâte chipurile numai și numai 
ca s'o pâtă desmierdă și iubi. Insă 'Lurturica îi respunde 
hotăritoriă, că ea asemenea se va schimbă în tâte chi- 
purile, și nu-i va întră în voe nici întrunii felăiă. 

Dar” pe când 'Purturica, în legenda amintită, nu 
vrea cu nică unii preţii să mârgă după Cucii, pe când 
nici decum nu voesce să asculte vorbele de dragoste și 
Xubire ale Cucului pe-atună, pe dealtă parte, dupre 
cum arată o doină din Transilvania, care mi-a trămisto 
Dlii G. Crăciunașii, î se face milă de Puii Cucului 
şi nu-i lasă, ca tatăl lorii, să peră, ci-i duce cu şine 
și-i nutresce, 

5 

Etă și doina respectivă ! 

Cântă cucu: singuraşii 

Și-o lăsatii puii golași, 

  

1) V. Alecsandri op. cit. p. 7. 
2 B. P. IMâșdăii. „Cuculi și turturicat, stud. comp, 

publ. în „Columna lui Traiani, 1876, p. 44. — Idem de 
cadem în „Columna 1. Ti“ 1478, p. 301. — Idem de eadem în 
„Cuvente den betruni“c tom, IL. Bucuresci 1879. p. 501, și numai 
despre Turturica totă în acestii op. p. 442 și 128. — M. Gaster 
„Cuculiă și Turturica“ stud. comp. pull. în „Convorbiri 
literare. an. XIII. Iași. 1819, p. 229 și 322, —
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O venită o turturea 

Și-o luată puii cu ca, | a 

I-o purtatii pe arătură 

Și le-o dati îmbucătură, 

Și i-o purtată pe rezoră, 

RR N'o lăsatii puii să mâră, - 

. VI. 

" Fiindii că, dupre cum am vădutii din cele pre- 
mergătâre, “Lurturica e unii modelii de iubire. și cre- 
diuţă, de-aceea a fostii preste putinţă ca românii să 
no întrebuințeze spre farmece de iubire, 
„Așa se dice că dacă se dă inima și rerunchii, 

scii ranichii dupre cum se spune în alte locuri, 
uncă 'Turturele ca să le mânânce mirele şi mir€sa îndată 
după cununie, atunci crede poporulii că mirii sii însu- 
răţeiă aceia vor trăi ca și Turturelele. de bine, 
avendă Tubire nemărginită unulii cătră altulii, și se mai 
dice că acești însurăţei nici odată nu vor muri pe 
rândă, adică nu va remânca nici unulii văduvii,: ci vor 
muri amândoi de-odată. 

Dacă însă cei deja căsătoriți nu se Yubeseii, cum 
ar trebui să se iubescă, ci trăescii toti în harţă și 
certă, atunci se dice că dacă vei luă testiculele Tur- 
turoiului și stratulii de Guc ali Turturelei, şi pre 
tâte acestea le vei uscă bine, și-upoi le vei pisă până 
ce se vor face 'ca fărina și după acâsta le-veă pune în 
mâncarea, celorii căsătoriţi, carii trăescii reii, ca să le 
mânânce, atunci cci căsătoriți nu se vor certă și bat- 
jocuri nici odată, nu se vor uri unulii pre altulti max
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multii, -ci din minutul acela vor trăi ca Turturelele 
în iubire și dragoste neprecurmată pent la morte. *) 

„Lacrimele Turtureleia după credința 
Ei poporului românii, ai forte mare înfluință în contra 

farmecelorii. și vrăjilorii. Intr'o poveste din Muntenia 
întitulată „Omu lii de p6tră“ afăma următârele șire, 
cară ni-arată credinţa accsta : 

„După ce o va luă de soție, muma Crivăţului de 
pismă o să trimiţă unii ovreii cu nisce cămeși frumâse 
şi mai supţiri de câtă pânza painjenului ; dâmna Chira- 
lina o să cumpere cămeși, și dacă nu le va uda 
cu lacrimi de Turturică, cum se va îm- 
brăcă cu densele va mur i“ ră dacă le va udă, 
atuncă nu va muri. | 

Mai departe, spune totii acesta poveste ; că „înth”o 
di dâmna Chiralina ședea la fercsta palatului și se 
vită la drumii, când că unii ovreiii cu cămeși de vân- 
dare ; Dâmna Chiralină îl chiemâ susă şi luâ dOue că- 
meși mai supțiri decâtii pânza painjenului și sembrăcâ 
cu una dintrensele. Nu trecă multii și se bolnăvi atâtiă 
de grecii încâtă ajunse pe mâna morții. A finii află de 
b6la împărătesei și întrâ pe la medulii nopţii în odaia 
unde dormiă ca, apoi o stropi peste totii cu 
lacrămi de Turturică și eși afară și așa 
o scăpâ de mârtei 2) 

  

') Dat. şi Cred. rom. din Transilvania, com, de Dlă G. Crăcăunașii, — 

2) P. Ispirescu. Legende stii Basmele Românilor. Paztea II. fasc. I. Bucuresci. 1874, p. 43, 417 și 5U,
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| V. 
Am disă din capul locului că Turturica se 

mai numesce încă și Purturea și Turturelă, 
Uni proverbii, în care dămii peste numirea din urmă 
sună: | 

„Fii înţeleptii ca șerpele, muncitorii ca albina ŞI 
dornicii ca Turturela“!), care proverbii la românii 
din Transilvania sună astfeliii : 

„Fii înţeleptii ca șerpele, muncitoriu ca albina și 
doritoriii ca Turturica“2) 

In modii desmierdătoriii se numesce 'Purturiea de 
cătră poporii: Turturelușă și Turtureluţă. 
Eră bărbăţelulii ei se numesce "Tu rturoiii și Tur- 
tureli. 3) 

„Turturea“ se numesce de cătră românii din 
Bucovina și spinulii Carlina acaulis. 

Totii. dela numele Turturelei credii că vine 
și connumele „Turturnii“ care e fârte respânditii 
atâtii pintre românii din Bucovina, câtă și pintre cei 
din Transilvania. 

In fine voiii să amintescii și aceea, că despre 
„Gmenii ce se iubesc cu pasiuae, se dice că „se 
iubescii ca doi turturei“ sâă „se drăgos- 
tescii ca d6ue turturele« 
  

?) P. Ispirescu, Legende scii Basmele Românilor, Partea I. 
ed., III. Bucuresci 1872, p. 176, 

1) Sedetorea. an. 7 p. 56, 
% Com. de Dnii G. Chiciunașă, E. Popi și P. Ispirescu, dar 

"se află și prin unele dicţionire. 

O — - 

14



Cocoșulii selbatică. 

I. 

In cele mai multe părți ale Europei, unde sunt 
„munți și păduri întinse, prin urmare șin ţerile locuite 

de români se află due specii de paseră, cară se ţinii de 
una și accea-și familie și cară, din causa cărucă lorii 
celei gustudse, sunt pretutindene torte adeseori cău- 
tate de vânători, 

In liniile următâre noi vom înșiră pe rândii tâte 
numirile poporane ale acestorii dâue specii de paseră 
dupre cum ni le-ati spusă mai mulți români din Buco- 
vina șin deosebi V. Flocea din Câmpulung, V. Deacii 
din Vatra-Dornei și Dlii P. Ursulii din Căndreni, alătu- 
rendu-le. totodată și o scurtă descriere. 

Vom începe așa dară mai ântâăi cu specia cea 
mai mare, care este pod6ba munţilorii noștri. Aceca e 
cea urmiătre : , 

Coc oșulii-selbaticii, Cocoşii-de-munte 
Cocoși-de-sihlă!), Cocoşii-mare, Goteani- 

*) Acea parte de pidure tenără și și desă, în mijloculii căreia 
numai forte cu greii poţi strebate, se numesce de cătră românii din 
Bucovina: selbă pl. selbe şi selbi;sehelbă pl. sehelbi; 
silbă, silhă și sihlă. !
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de-munte, Goteaniă-de-sihlă, Goteanii-mare, 
fem. Găină selbatică, Găină-de-munte, Gotcă- 
pestriță, lat. Tetrao urogallus IL germ. das Auerhuhn. 

Penele de pe spate ale acestei specii de cocoșii 
Sunt negrii presurate cu puncte și pete cenușii și ru- 

„giriii; templele și bărbia negriă ; gâtulii cenușiii-închisii ; 
îngenunchiturile cafenii și pestrițate cu puncte negre 3 
c6da nâgră cu puţine pete albe; peptulii verde strelu- 
citorin ; ochii cafenii împrejurați cu o pată TOȘă ; capul 
și partea superiGră a gâtului sunt negrii și vărgate cu 
galbănii-aprinsii și cafeniii-intunecatii. Găina e roșietică 
pătată cu albii și cu negru și multii mai mică ea Coco- 
şulii, care are mărimea unui curcani. | 

* Cocoșulii acesta petrece numai prin munţi ceă mai 
înalți în apropierea isvârelorii și a riurilorii, unde se 
nutresce cu diferite pomișâre, griiunțe, muguri și seminţe 
de diferiţi arbori, cu buruene și insecte, Diua șede dim- 
preună cu găina și cu puii scă mai multii pe pămentii, 
Gră n6ptea se urcă pe cei mai mari și înalți arbori, 
Mai tărgiii însă, după, ce cresci puii mari, atâtii bătrâ- 
nii câtii și aceștia nu petrecii mai multii pe josii, 'ci staii 
mai nentrerupti pe verfurile arborilorii și atunci. este 
fârte greii vânătorilorii să se e apropie de donşii ȘI să-i 
înpusce. 

Primăvâra pe tirapulii înpărecherii, care urmeză 
dela finea lui Martie și până la începutulii lui Maiii, 
aprinsii fiindii cocoșulii acesta de dorulii ce-lii ameţesce, 
se urcă pe vârful arhoriloră și de-acolo strigă pe găini. 
Elii face atunci atâta sgomotii, încâtă nu aude și nu 
vede nemică din celea ce se petrecii în jurulii lui. Găi- 

| 14%
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nele, audindu-ă strigătul, sosescii din tâte părțile, și 
cocoșulii umflându-și gușa și rotindii c6da ca curcanulii, 
se cobdră la ele pe verdâţa de sub arboi. In acestii 
timpii, stând cine-va. la pândă, în revărsatulii 
zorilorii, pote să-lii înpusce f6rte ușorii, căci elii e așa 
de aprinsii, încâtii nică detunăturile de pușcă nu-lii sparie, 

II. 

A doua specie de cocoșii selhaticii este cea ur- 
mătâre : ” 

„Cocoșii-de-pădure, Cocoșii-selbatieii- 
micii, Cocoși-de-câmpii, Goteon i-mici, 
Goteanii-de-câmpii, fem. Goteă-d c-pădure, 
Goteă-nâgră, Gaină-ncgră, Găinușă- 
ncgră)) și Găină-de-pădure, lat. 'Tetruo tetrix 
IL. germ. das Birkhuhn. 

Cocoșulii-de-pădure este ce-va mal micii. 
ca cocoșulii domestici. Penele lui sunt negre, vinete și 
cenușii, câte unii punetii albii la aripi și c6dă, care 
stă rădicată în susii, Iuândii forma încovăiată a unci 
lire. Ochii lu cu sprincene stacoșii sunt pătrundătoră 
ca at vulturului ; cioculii îi este încovăatii și picidrele 
încălțate, Găina este mai nică decâtii Cocoșulii ; penele 
ci s6mănă la col6re cu a Pătârnichei, la aripi și c6dă. 
Sunt asemenea cu pete albe. Ea se Guă șese până la 
șepto Gue, cari sunt albiciâse și piitate cu pete cafenii. - 

Cocoșulii acesta petrece mai multii numai prin pă- 
dură și prin locurile cele deschise ale munţiloră, adică 

  

') B. Nanianii. op. cit. p. LOL.
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prin Lucini, preluci) căţu ni?) șipe șestine3), 
de unde se vede că a căpătat la Români și numirea 
de Cocoșii-de-pădure sc Cocoșii-de-câmpii, 
senţelege cii de câmpii munteneseii. 

Spunii Românii din Bucovina, că primăvera pe 
timpulii înpărecherii adeseori se string mai mulți co- 
coși de-aceștia lu unii locii, uneori și penă la cincideci, 
și începii a se mușcă cu căocurile și a se bate cu ari- 
pele unulii pre altulii, cră găinele stai și se uită cu 
desfătare la dânșii să vedă care: va eși învigătoriii și 
care va remână învinși. In. timpulii acesta sc duci vâ- 
nătorii, unde sciit că se adună, și acolo facii apoi co- 
libe de citină, din cară îi înpușcă cu cea mai mare în- 
lesnire, căci că fiindii forte înfocaţi în Ipta lori, nu 
bagă de samă, nu se sparie nică nu fugii din lociă. 

1) „Prelucă“ înstmnă o poeniţă încunjurată din tâte păr- 
țile de pădure. Cuvântulii acesta este fârte usitatii în Bucovina, mai 
alesii în părţile dela munte, unde se allă și o mulţime de munți și 
deluri cu acâsta numire, ” 

*) „Căţu nt: însemnă unii felii de piidure mică, dar tufosă. 
Mai însemnă cuventulăi acâsta încă și unii locii forte înaltit ȘI pri- 
porosi, unde numai scăţărându-te te poţi sui, altmintrelea “nu. 

3) „Sestină“ însemneză: şesăi de munte, 

Do — 
î.



Găinușa. 

I. 

Paserea, după care se batii vânătorii mai tare 
din causă că curnea ei întrece în bunătate mai pre a 
tuturoră paserilorii bune de mâncatii, este Găinuşa, 
numită altmintrelea de cătră Românii din Bucovina 
încă și Găinușă-alunară, Găinuşă-roșă, 
Găinușcă, Găin uţă-roșă, Goteă-roșă și 
leruşcă pl. Lerusee; de cătri Româzii din Mun- 
tenia Găinușă și Brădișâră!); de cătră ccă din 
Moldova Iruncă?), leruncă și Rieruncă3); 
Gră de cătră cei din Transilvania Găin ușă €), lat. 
Bonasia betulina ; "Tetrao bonasia IL. germ. das Hasel- 
oder Rothhuhn. 

Numirile cele mai respândite și mai usitate ale 
acestei paseră la Românii din Bucovina sunt: Găi- 

  

") Simeonii Mihali : „„Joculii paserilorii::, publ. în „Xatura 
jurnalii pentru respândirea sciințelorii naturale în România an, V, 
Bucuresei, 1862, p. 62, 

*) 4, de Cihae, Dictionnaire. t. IL. p. 149, . 
3) Dr. Cihue, Ist. nat, Iași. 1837, p. 102. — G. Baronzi. 

op. cit. p. 118, 

i *) Vocabularele de G. Pariţiii et G. Muntenă și S$. P. Par- 
cină, --.
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nușă, Găinușă-alunară și Găinușă-roșă. 
E însă de presupusii că numirea de „Găinuşă“ va 

fi totii atâtii de usitată șPn celelalte ţeri locuite de Ro- 
mână, de 6re ce o aflămii mai prin tâte dicționarele și 
manualele de istorie naturală câte le avemii. 

Găinușa e în lungime de patrudeci și cincă, 
în lăţime de șesedeci și doi, în lungimea aripelorii de 
nGuespredece șin cea a colții de treispredece centi- 
metri. Penele că sunt ruginit pătate cu pete albe și 
negre. Bărbia e nâgră și'ncunjurată pe de laturi unii 
șirii de pene albe. Imprejurulii ochilorii cu unii cerci 
roșii și pe capii cu unii moţii. 

Giăinușa e o pasere fârte spăriosă. Ea petrece 
mai cu samă prin alunişuri și se nutresce cu verni, 
insecte, cărăbuși mică, diferite pomiţe precum și cu mu- 
gură și mâţiș6re de arbori. 

II. 

In vechime trebue să se fi aflati prin pădurile 
cele întinse ale Moldovei fârte multe Giăin ușe, de 

„6re ce acuma Dimitrie Cantemirii ni spune despre 

acâsta specie de pasere că eră forte urmărită si înpuș- 
eată de cătră vânători, Etă ce scrie eli în privinţa 

acesta : „Se. mai găsesce încă în Moldavia și la mar- 
ginea Pocuţiei o pasere, ce se numesce de locuitoră 

leruncă și de Poloni Glusea,, adică surdă și 
se este asemenea cocoșului de Goteă, însă mai mică și 

de fire natângă și surdă ; și dacă găsesce vre unii vâ- 

nătorăii și o sută întrunit copacăii, pre tote le pâte în-
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pușcă de rândiă, și celelalte privescii cum cade una “după alta. Carnea lori este forte gingașă și albă, și întrece cu gustulii ci celii bună pe potârnichie,. 
încă și pre fasanii!) 

  

1) Descrierea Moldaviei. Pucuresci 1875. p. 34. 

DO



Găinuţa stă Găinu ţa-d e-omătiă, lat. La- 
gopus mutus ; germ. das Sehnechuhn, e în lungime de 

„treădecă și cină, în lăţime de șesedecă, în lungimea ari- 
pelorii de optspredece și în lungimea codii de dece 
centimetri. Fa este o pasere forte curi6să, căci își 
schimbă penele mai de multe! oră pe anii așa, că numai 
fOrte grei se pâte deserie cum se cade. Peste vâră e 
mai multii înpestrițată cu punete albe și sure și văr- 
gată cu linii ruginii și albe, âră peste 6rnă se face mai 
t6tă. albă. Nutreţulă ei constă din diterite pomiţe și 
muguri de pomi. Petrece numai pe pământii și se as- 
cunde fOrte adeseori în vmătii. 

Giiinuţa, vine în ţerile n6stre, șindeosebi în Bu- 
covina, după cum mi-ati spusii Românii dela munte, 
numai atunci când €rna este fârte grea, și după ce pe- 
trece unii timpii fOrte scurti, sentâree Cră-și înapoi 
de unde a veniti. 

TO -—



Păturnica. 

| I. | 

La paserile, a cărorii carne e forte gustubsă și 
bună de mâncatii, se num&ră și Poturniea, numită 
altmintrelea şi Potrun ică, Potirnică, Potră- 
nică, Pătârniche, Pătriuieche, Pătur- 
diche mase. Potruniciiţ, Poterniche?), 
Potirnică mase. Potirnicii, Păturnică 
mase. Păturnicii, Păturnea pl. Păturnele, 
mase. Păturneli pl. Păturneii), Potâr- 
nichie-cenușie:), Fugăii pl. Fugăis), Tăr- 
hită 7), și în fine la Românii din Epiră: Perdică 
mase, Perdicii 8), lat. Perdix cinerea Briss, germ. 
das Rebhuhn oder Feldhuhn. 

Păturnica provine în totă Furopa și petrece la 
ţeră mai cu samă pe acele locuri, unde se află rediură, 

DA A. de Cihac, Dietionnaire. t. 1. p. 214. 
2) S. P. Barcianii, Vocab. 

3) S. Petri. Vocab. | 

Numirile cele mai usitate în Bucovina. 
5) B. Nanianii. op. cit, p. 102. — Dr, Cihae. op. cit. p. 103. 
6) Numirea acesta se află atâtii în Bucovina, câtii și în 'Tran- 

silvania, după cum mi-a scrisă Dli Gr, Crăciunașiă, 
*) A. de Cihac, Dictionnaire t. IL. p. 402, 
*) Com. de Dlă I. D. Hondrosomit. 

- 
=
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tufișuri și hucăuri întinse, Ea este o pasere forte pre- 
caută și vielenă, că numai fârte cu anevoc se pâte în- 
pușcă, căci cum vintresce apropierea vre unui venă- 
torăii, îndată apucă la fugă șintr”o clipă se perde de- 
naintea ochilorii. De-aice se vede apoă' că vine și qicala, 
românescă: „se respândescii ca păturni- 
chele 'sâi „se înprăseie ca puii cei de 
păturnică“, care dicală se aplică totduna la Gmenii 
că fricoși și spărioșă, carii, cum mirosescii apropierea 
vre unui periculii îndată fugii în tote părțile, 

Păturnica, după cum am amintitii mai susii, fuge 
fârte repede. Ei îndecomunii îi place mai multii a fugi, 

9 de câtii a sbură, Gră când sbâră nu sbâră tare pe susii, 
_ = A ca alte paseri, ci pe lângă pământii.: De-aice vine apoi, 

că în unele ţinuturi atâtii din Bucovina, câtii și din 
Transilvania ici lângă P ăturnică se mai nNumesce , o 2 

încă și Fu gă i, 

II. 

Credii și istorisescii Românii din unele părți ale 
* Bucovinei, că dacă n'ar fi Păturn ele, atună ar fi 
așa de multe musce, că-ar mânecă lumea de vie. Pătur- 
nelele însă potopescii muscele, Ele sunt lăsate de Dum- 
nedeii mai multii numai ca să mânâuece muscele. . 

“Eră-și se dice că Păturnelele âmblă fârte multe 
la unii locii, însă numar în părechie dâue câte due 
și numai pe locurile cele curate. Pe locurile, carile nu 
sunt curate, nu âmblă nică odată, !) 7 

  

') Dictatii de Cost. Diaconescu din Calafindescă,
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In fine merită a fi însemnatii și aceea, că dela 
numele Păturnică avemii, din cea may depărtată 
vechime, și connume de familii române, Voiii însemnă 
aice numai pe „Pătrasco Piturnieh e“, care a 
trăită pe la anulă 1597. !) 

1) B. P. Hâșdăii. Cuvente den bitrună. t. 1 pb. 16, 

  

Di



Prepeliţa. 

I. 
Una dintre paserile, care, de cum vine și până ce 

se duce cră-și dela noi, adică: dela începutulă lui Mai 
și până târdii tâmna, petrece mai alesii prin pânele 
cele albe și pe fânaţe, este Pre peliţa mase. Pre 
peliţoii sâi Pipalacă mase, Pipalaciă, nu- 
mită de cătră Românii din Transilvania : Prepeliţă, 
Taptalagă, Teptalacă și Pitpalacă mase. Pitpa- 
lacii și Parpalacii?); de cătră cei din Ungaria : Piep- 
talacă2); de cătră cei din Banati: Pe rpeliţă, 
Prepeliţă, Pipalacă mase. Pipalaciă și Po- 
ternică?); de cătră cci din Moldova, după cum 
m'am încredinţat singură: Pre peliţă și Pitpe-: 
diche; de cătră cei din Muntenia: Pre peliţă 

„dem. Prepeliciâră şi Pitpalaciv; ră de 
cătră Românii din Macedonia: Petruniceliă 5), lat, 
“Coturnix communis; Perdix coturnix L, germ; die 
Wachtel. 

') Com. de Dlii Gr. Criciunașii și N. Barbu, 
:) Com. de Dl E. Popii. 
3) Com. de Dlii I. Stoicescu și Ios, Olarii. 
1) Com. de Dlă P. Ispirescu. 
5) G. Baronzi. op. cit, p. 196, 
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"Cea: mai mare parte a numirilorii înșirate aice 
sunt, după părerea mea, onomato-poetice, formate dela, 

„Strigătulii acestei 'paseră, care, când cântă, începe tot- 
dcuna cu „vaii, va îi și sfârșesce cu „pitpidieii« 
sGi „pitpalacii“, De-acâsta părere se vede a fi și 
S. Petri, de 6re ce D-Sa, în voeabulariulii D-Sale, cu- 
vântuli „pitpalaciie îl trăduce prin „das Ge- 
schrei der Wachtel« și apoi prin „Wachtel« 
adică: „strigătuli prepeliței și „pre- 
peliţăe | , 

Numirea cea adevărată, care corespunde numirei 
latine a acestei paseri, este fără îndoâlă „Petru- 
niclia“, după cum se numesce de Românii din Ma- 
cedonia, și „Poternicăe după cum o numescii Ro- 
mânii din ţinutulii Ohaba-mâtnicului în Banati, 

Precum despre alte paseri,. așa și despre Pre- 
peliţă, ai Românii mai multe legende, datine și cre- 
dinţe. Noi vom reproduce aice pre tte acelea, ce ni-sii 
cunoscute până acuma. Vom începe așa dară mai ân- 
tâăii cu legendele, și vom încheiă cu celea ce le mai 
spunii și credă Românii despre. dânsa. 

II. 

Prima legendă a Prepeliţei, cure mi-a istorisit?o o 
Româncă din Cuciurulii-mar e, satii în Bucovina 
nu departe de Cernăuţi, sună precum urmză : 

Aii fostii odată unii bărbatiă și-o femeie, carii, de 
când Sai căsătoritii, trăaii în cea mai bună înțelegere 
și pace. Și ca ferecirea și mulțămirea lorit să fie de-



plină li lipsăă numai unii singurii lucru, Şi tocmai pentru 

acâsta ci de multe ori câsură întregi sta duși pe gân- 

dură și eraii forte supăraţi... Fă adică nu aveaii nici 

unii pruncii, . 

„Di și nâpte se rugaii ci lui Dumnedeii ca să li 
dee și loră uniă pruncii, “dar de giaba !... Naveaii no- 
rocii să-și vâdă dorinţa inplinită, și de-aceea, pe di ce 

mergea, în locii să fie nui veseli și mai fereciţi, că de- 

veniaii totii mai duşi pe gânduri și mai supăraţi. 

Etă însă ci”ntw”o di se duce bărbatulii acesta la 
târgii, unde se află: unii frate al seii, și la fratele luă 

vemase elii mai multe dile. 

Nevâsta lui a remasii singură a casă, fiindii cu 

multe de tâte învăluită și încureată, căci gospodăria 
lorii eră mare și nu puteaii so lese pe ori și cine. 

A d6ua di, după ce Sa dusii bărbatulii că la târgii, 

de unde și penă unde,... cum șin ce feliii,... destulii 

atâta că vine la densa o cerșitâre fârte bătătâre la 
ochi, pre care în viGţa sa no mai văduse nici odată. 

Nevâsta n6stră, îndurătâre ca totdduna spre că 
sermani, cum a văduto îndată I-a eșitii înainte și 

i-a datii multe de tâte, căci... laudă Domnului, 
avea de unde să-i dee; și cum i-a datii, ceea cea avutii 
să-i dec, își întârse faţa dela densă și vol să se bage 

în casă ca să-și caute mai departe de trebile sale. 

Cerșitrea însă, care eră o ţigancă și se pri- 
"eepea la multe lucruri nepricepute și nenţelese de alţi 
Smeni, vălendii pre nevesta n6stră așa de uscată și su- 

părată, o întrebă : ce-i lipsesce ?
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Nevâsta dintru începutii a înereţitii fruntea și-a 

tăcutii vo câte-va minute, unii semnii că „întrebarea 

acesta neașteptată nu i-a prea plăcutii... Dar” femeea 

e totii femee !... Dacă are ce-va Ia inimă, unii ghimpe 

sâii așa ceva, ce totii una o împunge, nu se pâte răbdă 

să nu spue și alteia, fie-aceea chiar și o ţigancă... Ea, 

după ce a statii mai multe minute în cumpene, începi 

a istoriti ţigancei cerșitre t6tă pricina supări ării sale... 

îi spuse adică că toți căsătoriţii aii, dacă nu mai mulţi, 

apoă celii puţinii unii pruncii cu care. se potii falși 

simți fereciță, numai că nu Y-a datii Dumnedeii nici unulii. 

-- Acâsta e pricina supărării Dtali ?... ci am 

cugetatii că altă ce-va! — respunsă (iunea. — Fii de 

adi înainte în pace, căci ceea ce doresci de-atâţia ani 

"axe să ţi se împlinâscă în scurtii timpii. — Apoi ară- 

tându-i o buruenă, dise ţiganca mai departe: ie numai 

buru6na cutare și-o pârtă totuna la Dta și vei 

vedea, că ceea ce-ţi spunii cii n'a fostii înșălăciune nică 

minciună! — Şi cum dise ţiganea cuvintele acestea 

sentârse şi se duse mai departe în drumulii sei. 

Nevâsta, după ce sa dusi ţiganca, nu scid acuma 
singură ce să facă ?... sto asculte ori ba ?... ar fiascul- 

“tat?o, se temea că ţiganca a voitii numai să-și bată jocii 

de dânsă!... mar fi ascultao,... cine sci !... potecă 

ţiganea nu i-a doriti alta, decâtii numai binele, și-atunci 

6ră e reii!... Decă stândii ea așa mai multii timpii în 

cumpenc, ce se facă ca să fie mai bine, se hotări în 

urmă totu-și să pârte buruâna anumită la sine, 

mai alesii că și dacă nu i-ar fi ajutatatii ce-a, nemică 

nu putea să-i strice. Și așa șa dusii ea, a căutatii bu-
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„ru6ua Și aflându-o a începutii a o purtă la sine, dupre 

cum i Sa spusii. 
Nu multii după aeâsta, adică cam după vr”o 9—10 

luni, prorocia ţigancci Sa împlinitii... Nevesta nâstră 

a născutii o fetiță forte frumâsă pre care o numi 

Dină. - 

Acuma, € când vădură Gmenii noștri, că i Di na, pe 

di ce merge, ceresce mai tare și se face mai frumâsă și 

mai înţeleptă, că l-a dati D-deii și lorii o fiică, așa 

de tare se bucurară părendu-li-se că tâtă lumea 

a lorii. e 

Dar, sermana maică, navă parte să se bucure 

multii timpii de fiică-sa, căci nu -multii după acâsta se 

Dbolnăvi de-o bl fârte grea și dupre vro câte-va dile 

își dete sufletulii în mâna lui D-deii. 

- Dina, măcar că eră mică ând a muritii maica 

sa, totu-și atâta înţelepțiune avea ea ca să ţelegă ce-i” 

accea, când. mâre o maică și remâne unii copilii fără 

de dânsa. De-aceca ca sa supă ratii frte tare că a per- 

dutii pre maică-sa. 

Tatălui Diuci încă-i părea reii după soţia : sa Și 

multii timpii a jelitii și plânsii după densa. Dar după 

aceea, vădândi că tâtă tânguirea- lui nu-i ajută nemică, 

apoi mai cugetându-se și la averea sa și vădândii că 

fără de gospodină în casă nu-ă nică unii dâmne-ajută, 

își căleâ pe inimă și însurându-se de-a d6ua 6ră își 

luâ altă muere de soţie, . 

Să ferâstă însă D-deii pre totii copilulii ca să 

nu mai încape pe mânele uncă mame vitrige, că apoi e 

vai și amarii de densulii! Vorba cântecului : 
15
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" Câte pâme sunt tomnie 

Nici una nui mai dulcie 

Ca și pâma cea din vie. 

Şi ca mama ce a dintâie. 

„Câte pâme sunt de vcră 

Nici una nu-i mai amară 

Ca pâma de pe rezăriă 

Ca mama de-a dâua ră! 

a 

De cum sa însnratii tatăl seii de-a d6ua Gră 

Dina, wa mai avutii nică o qi bună. Vitriga su, care 

eră o strigâică și o fărmăeatâre de nu mai avea pă- 

rechie în lume, în t6tă diua îi căută câte o pricină ca, 

so pâtă hatjocuri și bate : ba că luerilii acesta nu stă la- 

loculii scii, ba că ceea n'a făcut?o aşa: cum ar trebui 

so facă, ba că una, ba că alta, mai pe scurtii vitriga, 

numai dacă ar fi putut, ar fi sorbito într?o lingură - 

de apă, așa de tare o ură. Și nu odată, din pricina 

copilei, se iscă șintre soţi e6rtă... 

Inte?o qi, ducendu-se părintele seii de-acasă, Dina 

a remasii numai cu vitriga, care de multi îi ţinea 

sâmbetele. 

Prilegăulii acesta “a fostii fOrte binevenitii pentru 

vitrigă, şi decă căută ca acuma t6te mijlocele ca 50 

perdă pre Dina... So omâre, cu tâte că eră aşa de 

rea, na pututii, pentru că Dina eră fârte frumâsă, și 

oră și cum i s/a făcutii milă și n'a omorit?o. Dar” altmin- 
trelea sta resbunatii asupra că, adică ea, ca o fărmică- 

târe fârte mare ce eră, cunâscândii tote erburile care- 

de ce-trehă-sii bune, a făcutii ce-a făcutii și-a prefă- 

cut?o pre Dina întmo pasere de mărimea ună po- 

s



rumbii și închidându-o întro cușcă a lăsat casa și a 

fugitii. | 
Venindii tatăli Dinei, de unde eră dusii, înapăă 

și neaflândii pre nime în casă, Sa miratii ce e, ce sa 

întemplati? >... unde sunt duse Dina și cu nevâsta 

sa 9... și cum de-aii lăsatii ele casa singură ?... Din 

colo, di?n e6ce, cugetândă că pote vor fi eșitii în gră- 

dină, sâii se vor fi dusii în altii locii unde-va, dar” de 

giabă !... nică pre una mo pută afă!... 

In urmă vădendii, că nici una nu se arată de ni- 

“ căiră, a începutii a strigă: Dină! Dină! unde cești!... 

Dina, care, dupre cum seimii, eră închisă în 

cușcă, audindii pre tatălii seii strigându-o, a începutii 

a cântă întrunii modii fârte duiosii. 

“Fatălii seii, audindu-o cântândii, și dândii apoi cu 

“ochii de dânsa, se mirâ : de unde vine paserea acâstă ?... 

cine a adusto și a puso în cușcă ?... și unde vor fi 

duse nevâsta și cu fiică-sa ?,,. 

" Vădendii însă de la unii timpă că numai de giaba 

le aşteptă, că nică Dina nică nevâsta sa nu se mai 

întoreii înapoi, și părendu-i forte reii după densele, a 

_uatii totii ce-a avutii mai scumpii și mai preţiosii la 

casti dimpreună eu paserea cea din cușcă la sine, și, 

de supărarea cea mare, a apucatii lumea n capii. 

Etă că âmblândii elii așa, câtă va fi âmblatii, prin 

lume cu 'paserea în mână, sentâlnesce c?o copilă. Co- 

pila acâsta, din vorbă în vorbă luându vorbă ă-aii spusii 

iste din firii în pării ce saii întemplatii pe când a fostii 

elit dusii de-a casă, că adică nevâsta sa de a d6ua, avândii 

târte mare ură asupra Dinei, din pricină că acesta, 

15*
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eră fârte frumâsă, a prefăcut, prin mijloculii unorii 
farmece, în pasere, și paserea aceea ce-o portă clii în 

mână e fiică-sa Dina. ” 

Cum a rostitii copila cca străină cuvintele acestea 
dâuna sa făcutii nevădută, căci ea eră vitriga Î)in ci. 

prefăcută în chipii de copilă. 

Tatălui Dinei, audindii acâsta, a începutii a plânge 

şi a se tângui amarii, ră pre flică-sa, adică pre pa- 

serea, ce-o purtă. cu sine, a începutii de-atunci “ao 
ţinea și căută de dânsa cu multii mai bine ca mai 

- nainte. Și așa a începutii clă acuma a âmblă prin lume 

și-a întrebă ori pre cinc-lii întâlniă, de nu Sar află vre 
unii sufletii de omii, care să-i prefacă pre fiica sa Cră-și 

cum a fostii. Dar nime n'a pututii să-i ajute ce-va, 
căcă nime nu sciă piin ce felii de erburi și furmece e 

Dina prefăcută în pasere. 
Amblândii el astfeliă, câtii va fi âmblatii, prin 

lume, a ajunsii la o grădină, în care a întratii, voindă 

să se odihnescă puţinii și să mânânee, căci eră forte 

ostenitii de drumii și flămândă. 

Dar tă că nu multii după 'ce a întratii elii în 
grădina accea, vine la densulii unii moșnegii bătrânii- 
bătrânii, cu 'barba până din josii de sinii, și cum vine 
îi spune “că a venitii să-i lee vi6ţa. 

Dintru începută tatălă Dinei a cugetatii.că 
moșnâgulii voesce să șugulscă cu densulii, dar” mai pe 
urmă vtdendi că moșnegulii nu şuguesce, că stărnesce 

numai decâtii într acolo ca să-i curme viGţa, l-a între-. 

batii: de ce voesce să-lii omâre și cine este elit?!



— Grădina aeâsta este blăstemată, și eii, stăpâ- 

pulii că, încă sunt blăstămatii, și cine întră întrensa, e 

hotăritii să moră! — respunse moșnegulii. 

Andindii aeâsta tatălii Dinci sa spăimântatii și 

începutii a se rugă moșnâgului ca să-i dăruâscii vița, 

Dară moșnâgulii ma voitii nică întrunii chipii. 

Apoi Sa rugatii Gră-și să-lii -lese măcar unii anii 

în viâţă, până ce și-a pune tâte trebile în cale, și-apoi 

va veni Cra-și și atuncă va face cu densulii ce va voi: 

Moșnegulii, după ce tatălii Dincă sa juratii, că 

peste unii anii de dile, va veni Gră-și în loculii acela, 

Sa înduratii de dânsulii și i-a datii drumulii. 

Omulii nostru da-aceea Sa rugatii, ca să-i dăru- 

6scă vilţa măcar unii anti de dile, cugetândii că”n acestii 

restimpii, va află pre cine-va care va putea preface pre 

“Dina din pasere €ră-ă în fetă, cum a fostii mhai nainte, 

Da de giaba i-a fostii nădejdea și așteptarea, căci de 

și a âmblatii elii unii anii întregii prin lume, de şi a 
. 

intrebati pre toţi câți i-a întâlnitii și X-a vădutii, nime 

Wa pututii so prefacă pre Dina cră-șă în fâtă, 

Vădendii acuma, că anulii se apropie de capttii 
= 

și nime nu pâte s să-i împlinescă dorința, sentârse plinii 

de amărăciune și întristare cră-și la grădina accea, unde-i 

eră împărțitii să moră. Eli mergea bucurosii la mârte, 
„de 6re ce-și perduse tâtă nădejdea de-a mai vedea pre 

fiicii-sa preficută Gră-și cum a mai fostii. 
După ce ajunsii șă-a întratif Cră-și în grădina cea 

blăstămată s'a pusii pe 6rbă și astepta, pre moșndgii ca 

să vie mai de grabă și să-ă scurteze mai iute vi6ţa cca 

plină de năcazii și amărăciune. 

ă 
i
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Etă însă că pe când şedea elii acolo dusii pe gân- 

ă 

unii moșnâgii, unii băiatii și-o copilă. Aceștia, cum. îlii 

vădură, îl întrebară plini de mirare: ce face elii în 
Li 

grădina cea drăcescă? 

__ "Fatălă Dincă, nefiindit scumpit la vorbă, li istorisi 

din firii în pării tâtă pricina cum vine elii în grădina 

accea și ce aşteptă. - 

Augindii cei trei însă vorbele omului și făcendu- 

lise milă de densulii, aii disii că ei nu se vor duce de- 

acolo, ci.vor așteptă penă ce-ă vor vedea și ci sfârșitulii. 

Daw. nu sfârșiră bine vorba și numai cc văd pre 

moșnegulii celii bliistămati și îndrăcitii că întră în gră- 

dină şi ună zimbeti diavolescii se duce dreptii spre 

tatălii D)inei, voindii să-i curme vița, | 

Insii cei trei înși: moșnâgulii, băietulii și copila 

cum îlii vădură i se aruneara în cale și atâta ce-lii pot- 

tiră, atâta ce-lii rugară. până ce moșnâgului îndrăcitii i 

sa matii. inima cea împetrită și i-a dăruitii. omului 

viţa, Şi pote că elii nui-ar fi dăruitii vi6ţa numai așa 

cu tina cu done, dar” blăstemulii care a cădutii eine sei 

de când pe capulii luă și a grădinci aceleia, în momen- 

tulii acela, când cei treă inși Sai rugati pentru tatiălii 

D inci, sta disfăcutii. Ac6sta a fostii adică așa, Că Moș- 

n6gulii îndrăciti a fostii Dlăstămatii, acuma când și de 

cine nu se scie, destulii. atâta că a fostii Dlăstămatii pent 

atuncea sii ombre pre totii omulii ee va întră în grădina 

accea, până când nu-lii: vor rugă şi-i vor muiă inima 

prin rugămintele lori tre suflete de-odată, cară în vița 

lori nu sait făcutii vinovate nică funii păcatii înaintea
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lui Dei. Și acestea trei suflete nevinovate cu nemică, 

cară i-ati mulatii inima cea împetrită şi îndrăcită aii fostii + 

moșnâgulii, băctulii și copila. 

Eră după ce moșnâgulii îndrăcitii a dăruitii viţa 

tatălui Dinei sa făcutii nevădutiă, și ceăalalți trei 

înși încă eșiră din grădină și se înpriisciară care în cotro, 

Nu multii timpii după acesta întâmplare tatălii 

Dinei, de supărgrea cea Mare; că nu mai pâte pre- 

face pre fiică-sa  Gră-ă cum a" fostii, Sa bolnăvitii 

și peste putinii a și muritii. Inainte însă de-ași da 

sufletulii a sărutatii de mai muite ori pre fiica sa Dina, 

a învățato cum să.se pârte și să se fercscă de lumea 

cea rea, Și-apoi Ta datii drumulii. 

Paserea aceea, adică Di n a, este paserea care trăesce 

pent ?n 'iua de ustă-ci şi pre -care O numimii noi „Pre 

pelită“. 

TIL 

A două legendăa Prepelitei, adunată în Mol- 

dova, mi-a comunicat'o Dlii Orestii “Lujanii. ! 

Etii-o-ai şi-nceea ! | 

Ţice că dintru începutii Prepeliţa a fostii 

tâtă roșă la pene, da neplăcendu-i. ei acestii vestmântii 

roşii și voindii să aibă unulii cu multii mai frumosii 

3 a |] Stiu Se “ 
Sa dusi la Dumnedeii și l-a rugati, să-i dee altulii, 

căci cela cei l-a datiinu e cum ar trebui să fie. Atuncă 

Dumnedcii, mâniindu-se pre dânsa, că nu sendestuleză 

cu vesmântulii ec i l-a datii elii, o prinse de c6dă și o
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aruncă Întrunii vasii plinii de cenușă, cu care .0, âmplă 
apoi pe totii trupulii. 

Prepeliţa, supărată de acâsta primire neașteptată» 
eșindii din vasulii celii cu cenușă și mergândii. la unii 
păriii încep ași frecă şi spălă penele. Dar frecându-le 
și spălându-le ca prea multii semplurii de cenușă și 

acelea, cari mai nainte remasese roși. De-atunci e Pre- 

pelița înpestrițată cu pete cenușii și roșii! 

Acestea sunt legendele Prepeliţeă ! 

- IV. | 

Am disii mai susii că românii din Macedonia nu- 

mescii Prepeliţa Petrunieliă. Cum că acâsta este 
adevărată ne putemii încredință și din următoriulii | 
cântecii macedo-românii, care, deoscbitii că _ni arată 

Jocurile pe unde petrece acesta pasere, mai are încă și 
acelii înteresii că clii prin nisce colori forte vii ni arată 
totodatii și s6rtea cea amară și demnă de compătimitii 
a Românilorii din Macedonia. 

Vinie ora să fugimi!) : 

Să mergemii în luclu-a nostru 

Clo2) iu*) bate) puliulii 5) vera 

E - $ petrunielia primăvera. 

  

1) Fugimii = plecămii, 

2) Clo == acolo. 

3) lu = unde. 

*) Bate = cântă, - 

*) Puliulii = pasere.



lo) românii, tene2) română, 

Ai să dămă mână cu mână, 

S'ficemit frate cu soră 

"Până s'vină și-a ta oră, 

Se trecomit acestă punte 

Si sme ducemii pre-ucelii: munte, 

Clo in bate petrunielia 

Căletindii totă zarzariclia. 2) 

Clo iu cură acea apă 

Tot-na rece și curată 

"Și când beai din ea pucină 

'Ți se pare că hi 4) plină. 

De unit sanji străușexcii 5) 

Ce pre loclu românescii 

Tot-na unit riu se versă 

"Traceea 6) limbă românescă. 

Ce-a mea ţeră aușiescă 

O face multi! însemnată 

Și cu Galia sorată. 

Când sburescii 7) românesce, 

Greclu de ce me uresee ? 

Ce totii caftă 3) «li de vine 

Pre aceşti munţi și coline. 

1) Io = ci. In Transilvania şi Ungaria încă se aude forte 
adeseori Qicendu-se „io“ în loci de „eiiti, 

2) Tene = tu. 
3) Zarzariclia == plântă uscată de aprinsit foculii. 
*) Ii = fii. | - 
5) Străuşescii, = stremozescii. 
5) Traceea == pentru aceea. 
1) Sburescii =— vorbescii, 
3) Caftă = caută,



aq 

Ce io muşăţescii ?) tra tine? 

Acestii Greclu ce una ori 

Ira sclavii la a mea horă. 2) 

Limba lui vre se întindă 

Dicândiă ci noi mavemii limbă ; 

Ma 3) Românulit sci să-li faci 5 

Ca aua se nu mai calcă. î) 

Altii cântecii, totii din Macedonia, în care pro- 

vine numele acestei paseri, sună precum urmâză : 

— O lea Chiţiă farsirată, 5) 

Cihtisesei $) Colonia tată, 
Chiţa mea, Chiţa ale mame. . - 

— Aide, mama, să fuigimit i 

De Colonia noi nu him, ?) 
Să mergemii la fraţii nostrii 

In sfetara 3) ausili 9) nostrii 

Aclo în căetă 19) puiiulii veră 

S petrunielia primăvera. 

Nu vinit Chiţa, nu vină hilia 4) 

1) Mușăteşeii = îmfrumuseţezii. 

1) Horă == oraşil. | 

3) Ma = dar. Ă 

1 G. Baronzi. op. cit. p. 115. 

- 3) Farsirată = necță. 

5) Cihtisescă. = ameţescă. 

7) Nu himii = nu suntemit, - 

5) Stietară = stai năseutii. ” 

%) Ausili == stremoții, ' , 

10) Căetă = cântă, . : i 

1) Xilia = fiică,
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Calea multii e departată 

Doi mesi :) ducatura 

S alti ahăti 2) intorsatura, 2) 

V. 

După credinţa românilorii din Bucovina șia celorii 

din Moldova Prepeliţa: nu flueră, adică: nu strigă 

nici odată mai. puţinii de trei oră și mai multi de șese 

ori. Eră ântâa-și dată primăvera, când începii Gmeniă 

a ară, se dice că de câte ori flueră ca, atâția fiorini are 

să costeze corețulii de păpuşoiii în anulii următorii. 

Prin urmare dacă Prepelita strigă mai multi de 

șese Oră, cum îi este datina, atuncă e unii semnii că în 

anulii următorii are să fie fârte mare scumpete. 

E cunoscută că Prepeliţele sunttâmna forte 

grase. De-aice vine apoi că românii din Bucovina pre 

femeile şi mai alesii pre fetele cele frumâse: și grase le 

asemenâză mai totdluna cu. Prepeliţa. 

In o doină poporană, care am -audito în satulii 

meii natatii ; Ilişescă, provinii următârele versuri : 

Mânâră ca o păuniţi, 

Grasă ca o prepeliţă. 

Totii din acesta causă, că Prepelița e tâmna fârte 

grasti, adeseori asemen6ză românii dragostea unci copile 

  

» Mesi = luni. 

2) Ahătă = atâtea, . , 

3) D. Fotianit. Cântece din Macedonia. publ. în pă lbina 

Pinduluie. Bucuresci. 1869, p. 6. — Ă
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tinere cu „zama de prepeliţă“, căcă, cum e zama 
acesta de gustuâsă, așa de dulce c și dragostea unei 
copile tinere. O chiutură, care asemenea am audito în 

satulii meii natalii, se sfârșesce astfeliii : Pi 

Dragostea de copiliți 

- Ca zama de prepeliţa, 
apare 
Cum înghiţă, 

Cum sughiță 

După badea Ioniţă. 

La românii din "Transilvania se află și unii jocii 

de cuvinte sfâiio frântură de limbă despre 
Prepeliţă. Acel jocii, carele mi l-a trămisii Dl 

Gr. Crăciunașii, sună în următorăulii modii: 

Prepeliţiă 

" Pestriţă, 

"Ce-i pestriță ? 

Prepeliţa , 

Pestriţa ? 

Mai pestriţi-sii 

Puii prepeliţii 

Pestriţii ! 
+ 

Acestea cuvinte trebue să se rostâscă forte iute 
și fără de nică o greștlă. Iusă rari care le pâte rosti 

repede și corectii. Urmarea e că între cei adunaţi se 

nascii apoi multe risete și hohote. | 
In fine și vro câte-va proverbe și apoi terminămii. 
„Prepeliţa în 6rbă“ îndătinâză românii. din 

Bucovina a dice unuia, 'căruia, în timpulii mâncării, i 
sa opritii vro fărmătură de pâne în barbă, |



Prepeliţu'se ţine că e cu câdă 

Si ea îi e numai pent la n6dă.!) 

se 
Acestii proverbii se aplică Gmenilorii celorii săracă 

şi nevocșă, dar mândri și Jăudăroşi. 

Trage nebunulii nădejde de juruinţă, 

Spenuli de barbă 

“Și prepelița de câdă! 

Se dice acestii proverbii despre aceia, ce totii una 
tragii nădejde despre nisce lucruri sâă despre împli- 
nirea unorii dorinţe, ce e peste putinţă a le mai avea 
sâii a li se împlini. 

1) Antonit Pannii. Povestea vorh. Port. I, p. 163. 

Doi



Cocoșuli. 

IL. 

In vechime, pe când nu esistaii încă orol6ge, cum 

sunt ale nostre, Gmenii eraii nevoiți de-a întrebuinţă 

felii de felii de midlâce, spre a putea hotări Grele. 

dilei. Fă eraii constrinșă mai cu samă se observe firmamen- 

tul spre a stabili măsura timpului după posiţia stele- 

lori. Insă s6rele, luna și stelele, uncoră nu se potii vedea 

și de-accea ele sunt nisce orare nesigure. Omenii și-aii 

luatii decă, refugiulii la o pasere domestică, a cărcă voce 

le atrăsese mai multii atențiunea. Acea pasere eră C o- 

co șulii nostru domestieii, lat. Gallus domesticus Briss, 

germ. Haushahn, care nică până astă-di nu și-a perdutii 

încă “importanţa de odinidră. 

Romaniă împărțiati oficialii timpuli după ântâia, 

a d6ua șia treia cântarea Cocoșului.!) „Mai ântâiii 

— dice Pliniu cu privire la Cocoșii, — simţescii 

gloria și vighiătorii neștriă nocturni, pre cari natura i-a . 

creatii, ca să trezâscă pe muritori la muncă și să i 

întrerumpă somnulii. Ei cunoscii stelele și deosebescii 

pe' di câte treă re prin cântarea lori. EX se ducii cu 
  

) Allgemeine Familien-Zeitung pe anulit 1876. Nr, 12. p. 92,



s6rele la culeușii și la a patra vighiliă 6ră-si chiamă, 

la griji și la muncă. Ei nu sufării, ca iesi ăritulii sârelui 

să ne afic nepregătiți : diiia, ce vine, o vestescit prin 

cântâre, ră cântarea prin bătaia aripelorii.e !) — Ar- 

“mata de pe uscatii a evului medii, în locii de. orare; 

purtă cu dânsa cocoși, ca după cântarea lorii să cu- 

nâscă timpulii schimbărci sentinelorii. 

Darulii de a vesti ivirea demineţii, după mitul 

vechiii, e de origine divină. ?) Alectryon, unii servitorii 

și favoritii a lui Marte, fu pusii de cătr ă stăpânulii seii 

să străjuescă la ușă, când acesta visită pre Qeiţa Vinere. 

Marte adormi și gelosulii Vulcanii, sfătuitii din partea 

eului trădătoriii, află ocasiune de-a surprinde pe ncîn- 

grijiţii amanți, Alectryon, spre pedâpsă, fu prefăcutii 

de stăpânulii seii în cocoșii 3), care acum necontenitii 

trebue sii dee de scire, când resare sârele. €) Din causa 

acesteă însușietăți cocoșulii, la ecă vechi, a fostii închi- 

natii lui Apollo, deulii s6relui: elii mai eră A închinatii 

și Minervei, ca simboli de privighiere, apoi lui Mer- 

curii și lui Aesculap. Acsstut din urmă Grecii îă jertfiaii 

câte unii cocoșii albii, după ce se seulaii dintro bâlă 

'şi după ce redeveniati deplinii sănătoși. Pentru însușie- 

tatea lui resboinică cocoșulii eră totdeodată și paserea 

consăerată lui Marte. 

Eră unii lucru prea naturală, ea credinţa copilă- 

rescă din timpurile, vechi să atribuâscă coco carii . 

1) Caii Plinii Secundi Hist. nat. Lipsiae. 1830. lib. X.c. XXI. 

2) Allgemeine „Familien-Zeitung“ loc. cit. 
3) Tol.annes Minekwitz: Illustrirtes Taschenwârterbuch der Mytho- 

logie aller Vâlker. Leipzig. 18506. p. 313. 
) G. Reinbek : Mythologie fie Nichtstudirende. Wien. p. 47, 

.
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prevestiaii timpulii și tempestatea, încă și alte. daruri 
profetice, Grecii dădeaii. cocoșilorii de mâncatii grăunţe 

puse pe litere cu scopii de-a cunâsce și de-a esplică 
astfeliii viitoriulii. Eră așa numită „alectryomatie, 
care întră în cultulii preoților ș și se consideră ca o sciință 
deosebită. !) Romanii, totii pentru scopulii acesta, între- 
ţineaii cu spese publice unii însemnatii numării de cocoși 

_stinți. Cocoșulii consăeratii se punea în lăuntrulii unui 

cereii de ședuliţe, care conţineaii câte o literă a alfabe- 

tului și pe care eră aședatii câte unii grăunte. Literele, 

“pe cari ocoșulii înghițiă grăunţele, se trăgeaii la o parte 
“şi din cele se conpuneait apoi, după putinţă, unele 
silabe sâi chiar și cuvinte piofetice. 2) 

„Romanii credeati mai departe, că cocoșii. poră- 
" țuescii în fie-care di pe magistrații lorii, le închidii și 

le descue casele; că ei împingii fascii romani și Cră-și 

îi și oprescii; că că porneseii sâii împedică resbâele ca 
nisce prevestitori ai tuturorii biruinţelorii sevârșite în 
“lumea întrâgă ; că că mai cu samă își împunii lume 

stăpânirea lorii, de 6re ce măruntacle și fibrele lorii 
a =, nu sunt mai puţinii plăcute deilorii, decâtii chiar jertfa 

so. x de biruinţă: Cântatulii lorii la timpii ncobicinuitii și s6ra 

se credea că-și are însemnătatea sa; cântândii nopți 

întregi, ci prevestiseră Beoţienilorii biruința cea. strelu- 
cită asupra Lacedemonenilorii 3) ceca ce sa tălmăcitii 

5 Allgemeine „Familien-Zeitung“ loc. cit. 

2) IL, Fiirstedler. Die Gâtterwelt der Alten. Pest. Wien, Leipzig. 
1866. p.'18. ” 

3) La Leuctra în an. BIL.n. d. Chr. Vedi și Cicero a. a. 0.1. 31.
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prin împrejurarea, că acesta pasere; când e învinsă, nică 

odată nu cântă, !] 

| Pe lângă acestea Romanii mai intrebuințiii- co- 

coșii ca unii remediii vindecătoriii contra unorii morhi. 

Carnea cocoșilorii așa, cum se rumpe caldă de.pe 

denșii, — ne spune Pliniu - - paraliseză veninulii șer- 

pilorii ; aecea-și putere se atribuiă și ereerilorii  btuți 

în vinii., ama de cocoşii bătrânii descue pântecele, cum 

se cade. Ea se credea bună şi în contra frigurilorii în- 

delungate, contra amorțireă si înțepenirei membrelorii, 

contra tremurului și a durerilorii la încheieturi ; ca maă 

ajută și la durere de cupă, la scurgerea de lacrimi, lu 

infiături i, la îngreţoșeră, la bâle de ficați, de rărunehi și 

de beşică,. precum și la nemistuiă și la gâtăiri. 2) 

“Contra oră cărorii muscătură ajutaii ereciii de cocoșii, 

putinii pipărați, bătuţi în vinil acru și amestecatii cu 

apă. 2) Lia mușcăturile de câni turbaţi serie Pliniu mai 

departe — sunt buni și crecrașii de cocoșii ; însă după 

ce vaii înghiţitii: nu Juerâză, decâtii numai unii anii. 

Asemenea mai.cră de leii și erâsta dela unii cocoșii,: 

ba chiar şi găinațulii, însă numai celii roșu, amesteeatii 

cu oţetii. î) Contra veninurilorii de nevăstuici de pă- 

dure ajută zamă de cocoșit bătrânii, da” numai în can- 

titate suficientă. ?) Unii cocoșii se credea, că vindecă 

durerea, de capii, dâcă îmchidendu-se nu i se da o di 

1) Plinii op. cit. lib. N. e. XXIV. 

2) Idem de eadem lib. XXIX. e. XXV. 

3) Idem de eadem lib, NXIX. e. XXVII. 

-3) Plinii lib. NNIX. e. XNXII. 

*) Idem de cadem lib. XXIX. e. XXNIII. 

16
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și o n6pte nemicii de mâncure; acela, care suferiă de 

durere de capii încă trebuia să postescă pe atâta, apoi 

smulgea cocoșului penele dela grumazii şi eresta şi se 
legă cu ele. !) | ' 

Afară de datinele, credințele” şi moravurile arătate 

până aică, Greeii și îndeosebi Romanii vor fi mai avutii 

încă multe altele cu privire lu cocoși. Acesta o presu- 
puaemii cu atâtii mai vertosii, căci ci nu întreprind ai 

mai nică unii lucru de importanță, fără se consulte mai 
ntâti pre acestea paseri profetice. Însă noi ne von 

opri aici cu cei vechi; ră în cele urmitâre vom îm- 
părtăși cetitorilorii totii ceea ce sa mai păstratii din 
aceste datine și credinţe la Românii noştrii, totii ce 

mai crede astă-i despre 'cocoși poporulii românii, 

— le vom împărtăși; firesce, după câtii ne-a fostii 
până acum cu putință a le adună. 

, 

a
 

II. 

Clasa de josii a poporului românii, adică ţeranii; 
carii aii păstratii cu seumpătate și cu îngrijire cele mai 
multe datine, credinţe, moravuri și superstițiuni stre- 

moșesci penă în diua de astă-di căleulâză Grele nopții 
depă cântatulii cocoșilorii; ei în locii de „medulii 

nopţii“ mai dicii în genere și: „pe la cântă- 
tori“ 2), adică pe când cocoșii cântă n6ptea pentru. 
prima 6ră. Română, ea şi Romanii, împartit «dle ordi- 
  

% Pliniu lib. XNIX. e, XXNVI, 

2; Romanii diceait: „salliciniu m dela gallus = cocoșii 
şi cano = a cântă,
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arii. timpului nopţii după întâia, a d6ua șia treia 
cântare u cocoșilori, ȘI anume: când cântă cocoşii ân- 

tâta dată, atuncă e medulii nopţii; când cântă a doua 

6ră, sunt aprope trei re de diminâță ; 6 a treia 6ră, 
rând începii e cântă mai desi, când apune găinușa 

şi vesare luedferulii de demincţă, atuncă în- 

dată se și foce diuă.!) | 

Despre acei cocoș, cari cântă tocmai la medulii 

nopţii, cară cântă de dduespredeee ori după alaltă, cră 

mai multii nu, poporulii dice, că sunt năsdrăvani. 

Intrunii satii nu se găseseii de câtii puţini cocoș 

năsdrăvani, tr penă la patru, mar mulți nu. 
Aceştia începi mai ântâii să cânte și numai după 

denșiă cântă apoi și ecialalți coeoșă de rendii ; însă co- 

coșii de rândii maii darulii de-a putea cântă de dâue- 

spredece ori după olultă, prin urmare ci nu ne potii 

numără cele dânespredece re din n6pte.2) Cocoșii 

năsdrăvani, spune mai departe: poporulii, -că de-aceea 

se trezeseii duepti la meduli nopţii și cântă de doue- 

spredece ori după olaltă și anume înaintea: celorlalți 

cocoși, pentru că ci audii atunci. pre ângeri cântândii 

în ceriu. î) EX se cunoscii pe aceea, căci după credinta 

poporului, îndată ce esii din găee, și începi a cântă..*) 

Asemenea se mai dice, că numai acei cocoși potii fi 

văsdrăvani, cari aii pene negre scii roșii, Gr ccra- 

lalţi nu.) 
  

1) După calcululii Românilorit din Bucovina. 
2) Com. de Ermokiii Ghiuţii, românii din Ilizesci, - 
3) Com. de Di P. Ursulii, cantorii bis, din Candreni, 
3) Credinţii forte Lăţită între Românii din Bucovina, * 
53 Com. de Dli P. Ursul si Erm. Ghiuţă. 

16% .
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Poporulii crede, că niuerea, care taie vre unii co= 

coșii năsdrăvanii, trebue să păţâscă ce-va reii: ca oră 
își perde glasulă și nu pâte mai multă vorbi, ca să 
fie audită și înţelâsă de alţii, ori că i se scliniesee vre. 
unii piciorii și remâne apoi șchispă în tâtă vilţa. 1) 

La Români, ca și la Romani, cocoșulii e celii 
dintâăii vestitorii ali luminci ; ea atare elit e firesce și 

- 
- 

. . ESI unii dușmanii neimpăcatii alii tuturoriă spiritelorii ne 

curate și reutăciâse, cară âmblă n6ptea comiţendiă o. 
Sa mulţime de fapte rele și inspăimântătâre. Dreptii aceea 

se crede, că în momentulii, când cântă cocoșulii, dis- 
parii tâte spiritele, tâte sehimele și nălueile, Chiar și 
diavolul, celii mai mare peste tâte spiritele necurate, 
cum aude eocoșulii câutândii, îndată se face și elii ne- 
văutii. După cântatuli cocoșilorii tote spiritele necu- 
rate își păerdii întrâga lorii putere și ne mai fiindii în 

stare să mai facă ce-va reii întraceea nâpte, ele frebue 
săi se ascundă, de unde aii eșitii și să aștepte noptea 
viitâre. ) De casa, la cure se află cocoși, găini și câni 
negrii, poporulii dice, că nu se apropie nici odată spi- 
ritele rele și necurate, 3; Dreptii aceea, amăsuratii cre- 

„dinţei și datinei păstrate din moși din stremoși, Ro- 
mâncele mai rarii lasă de semânţă cocoși albi, ci pre- 
  

') Com. de Erm. Ghiuţă. 
A 

2) Cocoşulii, după credința acesta, represintă lumina, sârele ș 
de-accea elii la cei vechi eră consăeratii lui Apollo. Spiritele necurate 
cu diavolulit în frunte represintă întunericulii nopţii, Deci e forte 
logică credința poporului, că la ivirea luminei trebue să dispară 
întunericulii, | 

, 
3) Com, de Erm. Cihiuţă,
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“ferii totdcuna pre cci pestriti, roși, dar mai cu samă 

pre cei negrii. 

Grecii cci vechi, precum um arătatii mai susii, 

după ce se sculuii dintro bâlă şi se însănttoșaii, jert- 

fiaă lui Aesculap, celui mai renumitii medicii din anti- 

citate, unii cocoși albii. Ore nu facii acâsta și Ro-. 

mânii ? Cui nu-i este cunoscutii, că până în diua de 

astă-di cele mai multe vrăjitâre și descântătore, adică 

medicii cei mai căutați și mai preferiți ai poporului. 

nostru, în cele mai multe casură, nu vreii să încâpă a 

vrăji sii a descântă, până ce nu li se dă mai ântâiii 

dreptii resplată unii cocoșii și câți-va bani de argintii ? 

Ore nu e acâsta o jertfă, ca și la Grecii cec vechi ? 

Ei eredii că da. Deosebiica constă numai întru aceea, 

că, Grecii ecă vechi erai puţinii mai precauță, decâtii 

Românii noştri, fiindii că ei jertfiuii lui Aeseulap co- 

coșuiii albii numai atuncă, când se seulaii din bâlă, pe 

când Românii jerttesci „vrăjitârelorii și deseântătorelorii 

înainte de-a se însănătoșă, dacă sunt bolnavi, scii îna- 

inte de-ași ajunge vre unii altii scopii, pre are-lii ur- 

„măreseii. | 

In cele mai multe poveşti poporane române co- 

coșulii jâcă, întocmai ca și la Romană și la Grecii cci 

vechi, unii rolii supranaturalii. In vnele poveşti elii 

câştigă prin isteţimea și apucăturile sale cele hâtre o 

mulţime de bani, pe cari înghiţindu- -i, îi duce apoi și 

îi dă stăpânului seii.!) In alte pov ești elii păzesce în 

5) 1. Crâng: Punguţa cu doi bă, poveste publ. în p(Con- 

vorb, lt. An. IX. Jai 1875-—%. p.



— 246 — 

timpu de nâpte fete de împărați, și când simte, că vine 
vre unii smeii sâii vre unii voinici Fătii-frumosii, 
za să le fure, atuncea elii dă îndată de scire cântândii: 

și nime nu e în stare să se apropie de dânsele și să 
le fiire.!) Și ră-și alte povești ni iistoriseseii despre 
cocoși făcuţi din spumele mării, unde se batii mările 

în capite, din vertejuri” de vânturi, precum și din alte 

împrejurănă, Ele ni mai istorisescii apoi și de cocoș 
năsdriivani, cari servescii dreptii . căltuză Fâtii-frumo- 

șilorii sii altor voinici și-i ajută să-și ajungă scopu- 

rile urmărite, 

Pe lânga acestea cocoşulii mar e consideratii de 
poporulii românii și ca'„profetii domesticii“, ca 
unii augurii, care predice schimbarea timpului, sosirea 
unui 6spe, sâii a unorii întemplări, Vâra, când elii cântă 

multii peste (i, e semni că în curendii va plouă, că 

timpulii va fi mdle, Erna, când cântă: multii peste di, 

e semnii că va fi vreme bună, că se va muiă gerul 
și omătulii scii că se va face „moloșagii“, după cum 

se esprimă unii Români din Bucovina. Eră când cocoșii 

ântă de vreme la culcușulii lori, că arată, că va fi 

timpii. ploiosii. Când cântă pe gardii e semnii, că se va 
face vreme bună ; când cântă în pragulii ușci, anunţă 

6speţi. !) Dacă cocoșii cântă după ce însercză bine, însă 
inainte de-a le veni vremea, atunci se crede, că începii 

1) In colecțiunea mea de povești pop. rom. inedită. 

2) Pronost. din „Calendarulii Babelorii“ pe în, 1818 de 
Antonit Pannii p. 82 citatit de Dlii G. Dem. Teodorescu în „Il n- 
cercări critice acupra unorii datine ete. O mai credit apoi 
și Românii din Bucovina,
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a âmblă hoţii după furati.  Dreptii aceea, trebue să 

Daţi în cociorvă, ca să stee hoţii pe locii, unde i-a apu- 

catii vremea, 

Când nu plâuă vera, ci e secetă, arșiţă și uscățiune 

mare, »omâncele mdic cocoșii ecă negri în apă, întrunii pă- 

ui sei întruni isvorii,ea să se pornâscă plia. Insă pentru 

a să nu plâie muză multii, de câtii e de trebuinţă, ele obi- 

cinuescii a muiă în apă și altă cocoși de altă colâre, pentru 

că uri ce eocoșii, ori de ce colâre va fi, prorocesee plâie, 

Dâcă Sar muia în apă numai cocoșiă ecă negri, atunci cecă 

albi, pestriți și ro ar aduce prin cântările lori mai 

multă plic, decâtii e de lipsă. "), 

La nunți, a d6ua șia treră di după cununie, adică 

la „mesa cea mar e“ sâii la „unerop îi“ care 0s- 

peţe, pe câtii sciii cil, se serbâză în Bucovina numai în 

timpii de nâpte, Românecle totdâuna ati datină de a 

tăie câte unii cocoșii; apoi cinătăindu-lu, âmplendu-lii 

și frigendu-lii întregii, adică cu capii cu totii, îlii punii 

după. unii restimpii pe m6să, mă alesii dennintea nu- 

nilorii celorii mari. Cocoșuli friptii, purtândii o flâre 

vozie în gură, vestesce, că se ivesee diua și că prin 

urmare, Gspeţii ati să se sedle dela mesi, =) 

Im ecea ce se atinge de medicamente, babele sciu- 

târe ni spunii, că cocoșii se întrebuinţeză în contra mai 

multoră bâle. Ele spunii, între altele, că unii cocoşe li 

%) Com, de Dlui P. Prelipeânii, de loci din Jlorodniculii-cle- 

“osii, satit în Bucovina. — 

2) Datină la: nunțile româniloră din Jlișescă, precum și în alte 

sate din Bucovina.
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negru sfârtieatii „în dâue și pusii la ranele cu verni, 
înainte de-a i se reci carnea, gedte vermii și vindecă 

vanele, Pelcica din lăuntru dela rânza unui cocoșii ns- 
cată, pisată și amestecată cu holercă, e bună a se bea 
de pântecare. Dacă eine-va mânâncă splina cocoșului, 

despre acela se gice, că-i cresce părulii. 1) 

In unele părți ale “Transilvanică, femeile, cară facii 

de b6la-cea-rea, taie unii cocoșii negru pe de-asupri 
bolnavului, care zace lungitii pe burtă. 

„_ Cocoșulii de multe ori se întimpină și în cânte- 
cele poporane române. Eră cimiliturile ni-li deseriii în 

următoriulii modii : 

La capii peptene, 

La mijlocii pepene, 

Ta câdlă' secere, 

La picăâre 

Recchitâre. 

In fine merită a fi amintitii și aceea, că Românii 

mai numescii cocoșulii și Cucoșii dem. Coco- 

şelă și. Cucoșelii; Gră Românii din Istria Cocoşii, 

Cocotii dem. Coşelii2» și cei din Macedonia Co- 
cotii și Cueoutii.3) 

Românii daii și unorii plânte numirea de co- 

coșii saii cocoșel ii. Astteliii buretele „ela varia 

II) După spusa Ruesandei Ienachevicăii, babi bătrână şi des- 
cântătore, precum şi după spusa altorii Românce din Siretiit, — 2 

2) Ionii Maiorescu, Vocabular | Istriano-românit publ. în 
„Convorb, lit.“ an, VI. Taă 1873. p. DN, | 

3) AT. Laurianii și L. C. Massimii. Glossarăii, p. 13,
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(lava!) se numesee de popori: „Cresta coco- 

șuluiă Gră plântă perythron ium dens canis 

se dice pe românesce „cocoșeii și „eucuşei“, 2) 

Acestea sunt datinele și credințeie Românilorii 

despre cocoșă. Despre originea lorii română credii, ci 

_nime nu pote să mâi stea la îndodli. 

1). Acestii burete se mai numezce de cătriă Români și stoc- 

măgelii“, pentru că e aşa de rămurosi ca şi când art nisce 

toecmăgei (tăeţei) crescuţi la unit locii, Germ. Viegenbart, die 

Reulenmorehel. . i 

-2) Simeonit Mangiuca: „De însemnatatea botanicei  româ- 

nescă, publi, în „Pamilia“ an. N. ISC. p. 52 și DSB.



Dacă o găină cântă peocoșesee“ adicii cum 

ântă cocoşșu lii]), e sennii reii; atuncă ln ucea casă 

aro.să se întâmple „ori morte, ori vre o scârbă, ori o 

pagubă mare, oră apoi altă nenorocire, 2) Spre a putez 

delătură pericolulii, pre care îlu vestesce găina și care 
amenință casa, Româncele prindă £ giiina şi se ducii cu 
dânsa în fundulii casei 5) și începi de-aici să măsure 
cu ea casă până la ușă; dacă găina ajunge cu c6da 

spre ușă, îi taie e6da, cră de ajunge cu capulii, îi taie 

capulii, +) 

1) Când găinele cântă ca totdcuna, adică dupi cum li-i cân- 
teculii, atunci se dice, că „coteodocescii“ sti „coteoro- 

"zesciit, - , 

2) Alţii ici: de cântă găina In casa omului, nu e bine, căcă 
asta-i tocmai ca şi când ar domini femeca, în casa gospodarului, care 
trebă e cea mai urită-și mai ticălosă, 

3) Unele măsură casa cu astfeliit de găini numai dela mesă 
șa pene la ușă, 

4) Româneele din Cindreni şi cele din satele învecinate, după 
cum mi-a serisii Dlui P, Ursul, cantorii bis. când audi o găină cân- 
tândit ca cocoții, o prindii şi o dat de-a dura în „Capii sin c6dă din 
unghiulii cască de cătră resăritii, pe sub laiţă ă, pent în unghiulă cască 
despre apus, cu o mătură, care stă în mâna dreptă, cum se întră 
din tindă în casă, De ajunge găina cu capulă mai întâi la ungheriii, 
îi taie capulii, i” de ajunge cu ciuda, îi taie eâda. —
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Prin aeâsta procedură credii ele, că pericolulii se 
depărtâză dela casă. Insă cele mii multe Românee, 

fiindii că nu potii suferi nici o găină, “care cântă co- 

coşesce, îi grăbeseii mai bine sfârșitulii, ca să no mai 

audă cântând, și nu mai aşteptă să misure casa 

cu ca, | 

Când se mânâncă, adică se batii, doue găini între 

olaltă, satuncă încă e semnii reii. De aceca, celii ce le 

vede, nic când nu le lasă să se mânânee, ci îndată le 

desparte: alungă . pre una întwo parte și pre ceealaltă 

în altă parte, ca să nu se mai pâtă înt: alui cu rând, !) 

Când găinele se sedlă tare demindță și se culcă târdiii, 

atuncă ele, după credinţa poporului, vesteseii fâmete. ?) 

Cea mai mare parte de Românce nu vreii să tae găină 

“pentru mâncare credendi că carnea găinilorii tiiete de 

densele nu e dulce, nu e Susa De-aceea caută, ele 

totdâuna unii bărbatii, ca să le taie găinile: Gră dacă 

nu se găsesce bărbatii ocutea acâsta “treb, atunci mai 

bine postescii, de câtii să taie ele înse-și vre-o găină. 3) 

- Nevestele, mui alesii cele ce sunt în stare bine-, 

cuventată, nu mânâncă mai nici una Gue de găină. cu 

due gălbinușuri ; se temii că, dâcă vor mâncă, ati să 

nască gemeni. *) Când află vre unii oi de găina „pă- 

rii sit, adică celii de pe urmă, pe care o găină îlit” 

5) Se usiteză în Ilisesci șin alte sate din Bucovina. 

2 Dictatii de uni Română din Tereblecea. 

Acesta credință și datină e lăţită pretutindene între Jo- 

mâneele din Bucovina. 

>) Totă din causa acesta nu mânâncă ele nică fructele cele 

_îngemânate, precum : persice, prune, nuci, alune, mere ect. 
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Suă întrunit anumitii periodii, pre acela Româncele nu-lii 
ținii, ci-lii asverli peste casă. După credinţa lorii unii 
astfeliii de oii nu e spre bine.!) Din ducele pără- 
site, cară sunt fârte mititele, se dice, că din fie-care 

esă câte unii „Spirituşiik2), dacă cine-va le clo- 

cesce. subsudră n6ue dile' și ndue nopți. Spiritușulii, 
după ce se nasce, remâne în veci tovariășulii aceluia, 

“care l-a scosii din gădce. Elii în lumea acesta servesce 
pers6uei, care l-a clocitii ; murindii însă acea persnă 

trebue ca pe ceculaltă lume să servâscă ca Spiri- 
tușului.3) 

Aici în lumea acâsta trecătore tâte sunt ertate, 

după cum dice Românul. Astteliit deci și acela, care 

a crescuti unii Spiritu șii, se servesce de densulii: 
îlii trămite la altii omii ca să-i facă re, să-i omâre 

vitele din ocdle și din grajdiură ș. a. Jnsă în ceealaltă 
lume Spiritușulii e stăpânii; clii e domnii preste 

[ui 
celii ce l-a crescutii aici pe pămeântii și ce voesce elii, 
acecu trebue: să facă crescitoriulii seii, 

Atară de Guele părăsite, de cele cu dâue 

gălbănușuri şi de cele dintâi: ale puicutelorii 

1) Se usitâză în Ilișesci, Zaharesci şi alte sate, Când arunci 
aceste due peste cusă dicii: „cum sbâră acesti oii păriăsitii peste cusă, 
asa se sbâre, se fugii și să se depărteze totii reulii și tâte duhurile 
vele şi necurate de.ucâzta casă. . 

2) Poporul rom, din Căndreni şi celt din satele. învecinate, 
dupii cum mi-a seriisă ' Dl P. Ursulii, crede, că din oulit celii 
dintâi ce-lii Gui o puicuţiă, se face Spirituşii, dacă se 
clocesce subsudră, — 7. | | : 

3) După spusa Românilorii din Voloca si după descrierea tri- 
misă din Ilorodniculii-de-josii de conscoluriulii mei Di P, Pre- 
lipeenti. 

*) Com. de Dl P. Prelipecnii,
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negre, tâte celelalte due de găină sunt forte căutate 
de Roinâni. De-aceea nu e mai nică o casă românâscă, 

la care să nu se găsâscă găini. Din Guele acestora facii 
„papă“!) s6ă pserobii“ La pasii ci facii „6ue 

rosi, jîmpestrite* şi „muncite“,?) Eră la 

nunți, amăsuratii datincă- păstrate . din strebuni, însu- 
ăţeii îndată după cununie trebue să mânânce mai ân- 

tâii unii oii de găină și numai după accea potii se 
guste din celelalte bucate, ce li se punti denainte. 3 

Guele de găină se mai întrebuințeză ȘI în contra 
unorii bâle. Şi anume: oulii tertii vertosi tăindu-se în 

due, scoțindu-se gălbănușulii din albușii și turnându-se 

puţinii prăfușorii de pâtră venătă în loculă gălbănu- 
șului se crede, că ar îi ajutândii fârte multii, dacă se 

pune la ochii ccă cu albaţă. Asemenea mai sunt bune 

de albaţi și cuișârele pisate, puse pe albușii de oii. 
Păciușele de înti unse s6ii muiete în spumă de albușii 

sunt bune să se pună la vane, când se opăresce, da” 

mai cu samă când se frige cine-va. Lapte de femee mulsii 
în gădee de oii e bunii contra aprinderei ochilorii, dacă 

se târnă în ochi, Gălbănuzulii de oii pusii la sâre se 

topesce penă ce se tace dintrensulii unii felii de untii. 

?) „Papă“ dela lat, pappo- (papo) are =—a mânecă. Plaut. 
pe unele locuri se mai dice și păpară şi păpăradă, 

2) Mai pe largii vom serie despre aceste Guc, când ne vom 
ucupă cu datinele del Pasci. : 

3) P. Ispirescu. Legendele şi Basmele Românilorit ete. Part. |. 
cd. Il. fucurescă, 1572, p. 59. „Nu treeuri multe dile și le făcură 
o nuntă ciale împăriăteseile, Când se puseră la mâsă le aduseri şi! 
lori uni oii cu zamă, după lege, din care numai 
amândoi trebuiaii se mânâncei
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Untulii acesta apoi e bunii de albață, dacă se ungii 
cu dânsulii genele și tâtă împrejurimea ochiului. ! 

Lia înmormântări mai rarii Românii, care să nu 

dee peste mormentii gropariului, sitaltuă omii sermanii, 

o găină vie de sufletulii celui repăusatii. 2) Găina aeâsta, 

dată peste mormântulii sâi grâpa unui morti, după 

credința poporului. românii, îns6mnă deschiderea dru- 
mului în ceealaltă lume, căci se dice, că gina merge 

înaihtea sufletului totii scocăorindii și chiemândiă, ca și 
„când ar avea pui mică. 3) La „prasniecet sâi eo 

mân dări Românii daii preotului, care funcţioneză, 
o giină al.ă scii unii cocoșii albit +; de sufletulii ace- 

Jora, pentru carii se face prasniculi s6ă comândarea, 5) 

Babele române, precepute în arta medicinei po- 

porane, întrebuințeză găinele, sfârticate de vii dreptii 

în' d6ue, la o mulţime de bâle, mai cu samă Ja dureri 

de pieptii și contra bubei celei rele. Dreptii aceea la 

fie-care casă credința și datina păstrată din moși stre- 
moși pretinde, ca cele mai multe găină să fie negre <Gii 
dacă nu toemaă cele mai multe, apoi celii puţinii câte-va. 

De casa, unde sunt găini negre, nu poti să se apropie 
nici odată farmecele, aruncăturile și spiritele necurate. 
Eră dacă atare v ăjitre face cui-va „pe ursită“ 
  

5 După spusa unei Românce din Siretiit, 

1) Se usitâză pretutindene la Români, respective la Româncele 
din Bucovina. , 

3) Com. de Dlii P. Ursulii. 

4) E de însemnatii și „accea, că la prasnice scă comândări nică 
odată nu se dait găini sei cocoși negri de sufletulii celorii 
repăusaţi ci numai albi. 

5) Se usiteză mai pretutindene la Românii din Bucovina. —
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sâu dacă ilu „pocesee, atunci o altă vrăjitâre numai cu 
o găini nâgră e în stare să-i desfacă, Acea găină ro- 
mâne apoi pentru totdduna a vrăjitoră, care a des-. 
făcutii. ) 

Afară de acestea ni se mai spune la ţ6ră că dacă 
osulii peptului dela vre o pasere domestică, prin ur- 
mare și dela găină, tăiată la nuntă sâii la alte ospeţe 

și dle de serbătâre, este dreptii, acâsta însemnâză, că 

âmbii soți sunt fideli unul altuia și că ferecirea fa- 

milici este asigurată, Dacă centrulii osului e de-o co- 

lâre roșiă, atunci e semn, că sărăcia stă departe de 

acea părechie de soți; ră dacă coldrea e albă sci 
numai puţinii roșiă, insemnâză, că avuţia nu-i prea 
Jubesee, 2) Ă 

Iu diua de ajunulii Crăciunului și a Botezului se 
dă găinilorii de mâncatii din tâte bnueatele, ce se atlă 

pe mâsă, câte câte-va fărimături ; dar” acestea se punii 

în mijloculii unui cercă de putină sii de polobocii, 
pentru ca tote găinile să mânânece dintrunii locii. Prin 

acesta Româncele eredii, că vor face pre găini si-nu 

se 6uă care pe unde apucă, ci să se duă tâte întwunii 

locii. 2) 

') Com. de Dli P. Prelipecnii, 

2) G. Dem. "Teodorescu, „Incerciiră critice asupra unorit ere- 
dinţe, datine și moravuri ale poporului romanii. Bucuresci, 1814. 
p. 92. — Mai esistă la poporit încii și acea credință, că rumpendii 
doi inși osulii peptului dela o găină, pe a cui parte remâne mai 
multi, acela va trăi mai îndeluugii, cră celalaltii va muri mai curendii, 
Dacă osulii se rumpe în due părţi egale, atuncă vicţa celorii ce lait 
ruptit va avea aceea-și durată. 

3) Com. de Dli P. Prelipeânit.
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+ 

În caza unde sunt closee de găină, «lupă credinţa 
poporului, nu e bine să se mânânce ue fripte. Și nu 
numai că nu e bine să se mânânee, dar nică frige nu 

se potii în acea casă si în apropierea că. Dacă sta” 
face unele ca acestea, atunci puii ar peri toți încă îna- 

inte de-a eși din gâdce. 1; Asemenea nu trebue -a se 
pisă sare sâii altii ce-va la casele cu elosee, căcă asur- 

(eseii puii. 2: Pentru ca fiitârele elosce să stee bine pe 
duc, penă vorii scote pui, e de lipsă, ca preotulii, când 

âmblă cu ieâna lu ajunul Crăciunului și eu crucea 
la ajunulii Botezului, să șcdă macar vo doue minute 
pe la mesele Gmenilorii şi - să guste câtu-ăi de puţinii 
din bucatele puse pe m6să. La acea casă, unde preo- 
tulii nu șede nici unii picii, se scie, că cloșea mare să. 

sectă pui. Așa crede poporulii românii din Bucovina și 
când preotuli sosesce cu icâna sâi cu crucea în casă 

cui-va, femeile nu-i dait pace până .nu se pune macur 

pe unii momentii lu mâsă. 

Româncele a datină de-a pune sub closce Gucle 
fără părechie. Motivulii este acesta: întemplându-se ca 
vre unti ii să fie limpede sii ca vre unii pulii să pâră 

„în gădee, — atuncă să pâră celi stingherăii, &” nu din 

pirechie. Puntndii cu părechie ele credii, că ar trebui 
să se strice mai multe Gue și să pâră mai mulţi pui. 
Ex când e să pue duele sub cloșcă, atunci mai ântâiii le 
eârcă în zarea lumincă spre a vedea, cară sunt bune de 
pusti și cară nu, Cele ce aii „bănuţii“ în partea ro- 

:) Com. de Dl P. Prelipeânii. 

2) După credinţu Romincelorii din Siretiii. «--
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tundă și nu sunt jeiuruite“ acelea sunt bune, Gră 
celelalte nu. 1) A patra di, după ce aii pusii Guele sub 
cloșcă, le mai creă odată, băgându-le, întro strachină 
„cu upă caldă. Acelea, cari plutescii pe de-asupra apei 
"e semnii, că sunt limpedi și nu “vor eși pui din cele, 
“prin urmare trebuescii inlocuite cu altele prâspete ; bune 
de clocitii sunt numai acelea, cari se cufundă în apă. 
„Le eâreă apoi din noii și la zarea luminci și înlăturâză 
pre tâte acelea, cară nu se arată tulburi, 2) 

Inainte însă de-a aședă duele sub cloșeă, Român-* 
cele punii mai ântâiii în cuibare unii cuiii de feră și o 
brasdă de sub plugi şâii o glie de celea ce se punii . 
în demiulţa sântului- George pe streșinele caselor, pe 
stâlpii. porţilorii și ai portiţelorii. Cuiulii, brasda și glia 
aii să apere puii, ca să nu pâră în gădee când tună, 
Femeile, cară vreii să iasă numai cocoșej, punii 6uele” 
în cuibare co cușmă sâii co pălărie; cine doresce să | 
aibă numai puicuţe, le pune. unii tulpanii sii co 
pestelcă. 3) Dacă cine-va voesce a împedică pre o cloșcă 
să nu mai eloeâscă, ațunei o mâie în apă rece sti o 

“urzică, —: 

Giinele, ce aii Cobe:), Româncele seiii să le 

1) Com, de o Româncă din Siretiii, 
2) Idem. 

3) Idem, 

*) „Cobeati e unii felii de bâlă, pe care o capttă numai 
găinile si gâscele, când 'nu bei apă de-ajunsii. Adică pe. verfulit 
limbei li se face unii felii de peliţă vertosii ca unghia ; ea are forma 
unui simbure despicatii de bostanii şi din causa că găinile şi gâscele 
nu potii mâncă nemicii și începi a gogi și hârcăl până ce perii. 
Dela acâsta b6lă și hârcăitură a găinilori vine . și, dicala: „vo r- 

17
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vindece forte lesne; ele deslipeseii cobea cu vârfulit 

unui acii- sci și cu unghiile. !) - - 

II. 

Dacă voimii acuma să aflămii originea datinelorit 

și credinţelorii înșirate penă aică, trebue să ne întâr- 

cemii privirile la vechime, să consultămii putinii mito- 

logia și pre scriitorii însemnați ai vechilorii Romani. 

“ăcendii acâsta ne vom co: vinge. de bună samă, că 

datinele și credinţele, de cari am vorbiti, își aii isvo- 

rulii lori numai și numai în credințele și datinele Ro- 

manilorii, strebunilorii noştri. 

Romanii pe lângă auguratii și aruspicatii may 

aveait încă și o raulțime de alte auspicii specifice sc 

feluri de a consultă sârtea. De acestea se ţinii și găi- 

nile. Dreptii aceea că întrețineaii cu cheltueli publice 

unii anumitii numirii de găină sfinte. Când eră să se 

intrebe s6rtea, preotulii da găinilorii de mâncare :. dacă 

ele mânecaii cu lăcomie, acesta se consideră ca unii, pre- 

semnii (omen) norocosi ; Gră dacă nn voinii să mânânce, 

atunci eră vorba -de vre '0 nenorotire. 2) 

“ Da” nu eră numai atâta, 
  

besce pare că are cobet, care se aplică 6menilorii ce vorbescii 

regușitii, a : 

1) Se dice că cobea .se vindecii și atunci, când găinile și 
gâscele, ce o ai, beii apă de omitii (ncua, zăpadă) din luna lui 
Martie. Româncele întradevării stringii apă de omitii din luna lui 
Martie și o păstreză apoi peste totii anulit, ” 

-2) L, Fiirstedler. Die Gâtterwelt der Alten. Pest, Wien, Leipzig. 
1866. p, 15. . 

y
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Romanii puneaii forte mare preţi pe întrebarea 

sorții ; ei ţinenii multii la cunoscerea norocului, şi la 

gâcirea întâmplărilorii din viitorii. Cântatulii, băutulii, 

și mișcările găinilorii aveati pentru denșii o deosebită în- 

y 

semnătate, căci se credea, că prin acestea se pote află 

sârtea, bună sii rea, atâtii a singuratieilorii: individi, a 

familiilorii, câtii și a statului întregii. Romanii nu în- 
treprindeaii mai nică unii lucru mai importanti pent 

ce nu consultati și pre găini. | . E 

Dela aceste. datine, credinţe și prejudețe ale Ro- 

manilorii provine, fără îndodlă, și o mare parte a da- 
tinelorii și credințelorii românescă de astă-di. De aci, 
eredii eii, că provine datina în ajunulii Crăciunului și 
ali Botezului de-a da găinilori să mânânee din mijlo- 

culii: unui cerceii de polobocii ; apoi aceea, de-a măsură 
și de-a tăiă găinile, cară cântă cocoșesee, — de-a des- 

părți găinile, când se batii, — precum și vbicciulii fe- 

“meilorii de-a nu tăiă găină, apoi alii nevestelorii de-a 
„nu mâncă Guele de găină cu câte dâue gălbănușură. „S 

„Toti în auguratulii 

EA
 = aruspicatulii Romanilorii 

trebue să căutămii originea și a celorlalte credinţe, 

precum sunt vestirea fâmetei, când găinile se scdlă tare 

demin€ţă și se culcă fârte târdiii, apoi prevestirea fere- 

circă și a neferecirei, a siirăcici și a avuţici, a morţii 
timpurie sii miză târdie, după osulii peptului dela găină. 

, Credinţa Româniloră în privinţa elocirei Gu c- 

lorii părăsite șia celui dintâiii oii de puicuţă 
la Romani nu o găsimii întocmai. O aveaii însă îu- 

câtva și Romanii, Etă ce ni spune Pliniii : 

1%
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„Chiar și de cătră omii se Clocescăt. -- adicii 6uele 

de găină. — Imp&rătesa Livia fiindii în fragedă tine- 
a reţă îngreunată cu 'Tiberiii Cesare de cătră Nero, şi 

dorindii forte a nasee unii urmașii bărbăteseii, își luâ . 
refugiulii la auguratulii unei copile, elocindii unii oii 
în sinii și când trebueă a-lii depune, îl predă în si- 
nulii uncă nutrice, ca să nu,se întrerupă clocirea. Și se 
spune că nu Sa înșălati în auguratii 1); căci scoțindii 

„ea din gădce unii cocoșelii a născutii și unii băratit. 

Mai departe toti din Pliniii aflămii,_ că Romanii 

aveaii aceea-ă datină, cu și Româneele nâstre, de-a 
pune sub closce Guele fără pireclie ; a patra di și că 

le cercaii în zarea luminci şi în apă, ca să vâdă, cari 

sunt bune de clocitii şi cari nu. Ca și Româncele de 

astă-di, Romanii încă îndătinait a pune în cuibarele 
closcelorii unit cuiii de ferii și ţernă de-sub plugiă spre 
a “apără puii din 6ue în contra tunetului. 2) 

„Celelalte datine și credinţe, ce le mai ati -Ro- 
mâncele despre, closce, e adevăratii, că nu se potii con- 
sideră de-a dreptulii ca o remășiţă dela strebunii noştrii, 
dela vechii Romani; dar eii credii, că ele sunt nisce 
adausuri de mai târdiii și că, în totii casulii, pureediă 

din aceea-și fântână, de unde ni-aii veniti și celelalte, 

despre cari ni vorbesce Pliniii. | 

Lu ceremonii cu caracterii divinii, găinile. cu ros- 

tulii și cu picăârele galbine se consideraii ca necurate ; 
asemenea se mai conside ati ca necurate și găinile negre 

„1) Plinii. Iist, nat, lib. X. c. LNXVI. 

2) Plinii lib. AX. e. LNĂV.
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la serbarea secretă, care se făcea în ondrea buncă zeițe 

(bona dea) numai din partea femeilorii, barbaţii findii 
cu totulii eschiși. 1) 

De-aici provite și datina femeilorii române de-a 
da preotului lu prasnice numai găini albe - de sufletulii 
morţilorii, €ră negre nici odată. Pâte că toti aici sar 

„putea căută și originea obiceiului de-a da găini, peste 

morminte de snfietulii celorii repăusați. 

Ce se atinge de întrebuinţarea Guelorii de găină 
ca medicamente vom amenti numai atâta, că ca eră în 
mare vâdă la Romani. Cartea XXIN e. XI. din îs- 

toria naturală a lui Pliniit trăt€ză mai numai despre 

medicamente din due de găină. 2) 

Datina, ca. însurăţeii după cununie să mânânce 

mai ântâiii dintrunii oi și apoi din celelalte bucate, 
“vine de acolo, că .la "Romani Gucle de găină formaii 

de ordinarii începutulii fic-cărui prândii și ospăţii. De 
unde și proverbele: „fumen ad ovum“ (Cic.) 
până la oii, adică inceputulii ospăţului și „ab ovo 
usque ad mala“ (Horaţiii), adică dela începutii 
penă la sfârșitii. 9) 

"Din tâte, câte sati espusii până aici, lesne se 
p6te încredinţă ori cine, fie chiar și celii mai înverșu- 
natii contrarii ulii descendinţei nâstre, că tote datinele 

*) Plinii lib, X. e, LNXVIL. 
2) Cadrulii articolului de faţă e pre îngustă, ca să potii reproduce 

tote acelea medicamente de due de găină, pre cară le înșiri Pliniii 
în arătatulă capitol, 

3) Schânberger Worterbuch. tom. II.-p. 214—215. .
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și credinţele Românilorii, s6it  mui bine ale Românce- 
lorii despre găini, sunt remăşițţe cu adevărații romane, 

In șirulii acestorii datine și credinţe nică unii cuventii 

nu se află, care ar fi în stare să arunce câtii de pu- 

țină umbră asupra afirmăţiunei nâstre, 

RD —



Păunuli. 

. | Ir. 

De și Păunuli, la Românii din Epirii Pa- 

gonă, ră la că din Istria Păunii și Păvunii, 
lat. Pavo cristatus L, germ. der Pfau, are o vâce ascu- 

ţită și neplăcută, de și nu “e așa de respânditii lu noi 
ca alte paseri, totu-și, din causa penelorii sale celorii 

frumâse, cu cari este împodobitii, aii Românii și despre 
densulii mai multe datine și credinţe, cari merită a fi 

luate în considerațiune,. 
__Cară sunt datinele și eredinţele acelea și ce ni mai 

spune și crede poporulii despre dânsul, vom vedea 
îndată. Mai ântâiii însă să vorbimii puţinii despre deo- 
sebitele numiri formate dela cuvântulii „Pău n îi. 

Femeiușea Păunului se numesce de cătră po- 
pori Păună), dem. Păunici și Păuniţă. 

Cu aceste trei numiri aii Românii datină de-a 
desmierdă pre nevestele și fetele cele frumâse și dră- 

gălașe; Dovadă despre acâsta avemii mai multe duine 
și hore poporane. 

1) Barcianii. Diet. — D. Anâneseu Zoolog:' p. 104. și ?n 
Bucovina,



O horă poporană din Bucovina, care dă numirea 
de „Pă unii“ unci mirese, sună astfeliii: - 

Frunqă verde și una, 

Se mărită Păuna! 

ȘI remâne grădina, 

Grădina cu flarile, 

Stratulit cu garofele, 1) 

Eră o doină, totii din Bucovina, sună așa + 

Frunqă verde lemnit uscati 

Cuconaşii, hoeriu bogatii, 

Ta chilie ce-ai cătată ? 

_— Păuniţa ma chiematit 

Să-mi dee zahar pisatii 

Și gură de sărutatii! 

"— Daca trâba ţi-ă de-aşa 

Iubesce-ţi Păuniţa, 
La mine mai ce cătă, 

- Că cui strae mi-oiii negri 

Și cu tine molii trăi, 

Noii tri, nu te-oiii Yubi, 

Ci mă voii călugări ! 2) 

Dintw”o chiutură din 'Transilvania sedtemii urmă= . 
torele vârsură : ' 

Când gândeseii, mândră, la tine 
Saprinde înimn mine ; 

Când te vădit mândri?n portiţă 

Par că vădi o păuniţă.?) 

P
R
 1) S. FL. Marian. Poesiă pop. rom. tom. II. Cernăuţi. 1875. p. 215, 
2) S. FL. Marian. op. cit. p. 110, 
:) Iâne P. Vladi: „Chiniture pop. publ. în „Familia 

an. VI. Pesta 1570, No. 18. p. 211. —
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"Lotii acestea numiri se duit adeseori de Români 
și la o samă de vacă și viţele, -cari sunt. la făptura 
corpului. și la coldrea părului fârte frumâse. 

„Păună“ se numesce și o locuinţă isolată din 
județulii Ialomiţa în România 1), Gră „Păun niţă“ uni 

platoit micii de pe teritoriulii Ciobancuţeă în Transil- 
“ania. 2) | 

Unii puii de păunii sâii unit păunii micii se nu 

mesce Păunașii și Păuneliă. 

'Fotii cu aceste dâue numiri se desmiardă și băr- 
baţii eci frumoși, și "deosebi feciorii. 

Et și unii esemplu! 

Pe de-asupra unui satii . 

Trece-unii Păunaş ăi rotatii. 

Dar nuă Păunaşii rotatii, 

-  Căă bădiţa supăratit 

Și de mândre-i fărmăcatii 

Cu trei pae dela patit 

Și cu apă din fântână 

Să nu mai aibă hodină. 

„Păunuaşii“ și „Păunelii“ se numescii și o 

samă de viţeă, cari sunt frumoși. Ba! în Bucovina și 
România, după câtii sciti că, esistă mai multe familii 

românesci, a cărorii connume e Păun, Păunași i 
> 

Păunelii, Păunenii și Păunescu. 

Când doi tineri, o fâtă șă-unii feciorii, se potrivescii 

forte bine, când s6mănă unulii cu altulii atâtii lă făip-- 

1) D. Frundescii op. cit. p. 345. 

) Com. de Dlui G. Criicăunașii. —
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tură și .căutătură, câtii și în purtarea lorii cea frumosă 
și esemplară, atunci „se dice că „s6mănă ca doi 

păuna și, | 

Acesta asemănare o întâlnimit fârte adese-ori în 
cântecele n6stre poporane. : 

Etă și unii esemplu! 

Vină, lele, să fugimii, 

Că noi bine ne lovimiă, 

Și la ochi și la sprincene 
Ca doipăunaşi la pene 

Altii esemplu! 

— Mei bădiță dămi unii sfatii 

Cum să scapi că de bărbatii ? 

Că „bărbatul mi-i uritit 

Îu mă poti băga n păimentii! 

— Fi tenvăţiă mândra mea bine, 

"Te-ţi totii ce îi, vinii cu mine 
Și amândoi să fugumii 

Camândoi ne potrivimii 

Și la ochi și la sprîncene 

Ca doi păunași la pence.) 

De la păunii sfaii formatii mai departe și cu-! 
vintele: păunariii, păunâsă, adj. păunescii 
și vrb. păunescii, a se păuni = a se resfăţă, 
a se îngânță ca Păunulii; păunire = resfățare; 
păunărie =.o mulţime de Păuni, d.e. ce de-a 
păunărie, adică : ce de-a Păuni! 
  

1) Ioane P, Vladi în Familia an. VI. Pesta. 1870. p. 197.



După numele Păunului avemii și vro câte-va nu- 

miră de sate și-a unei păduri în Rominia, pregum 

Păunii și Păunesci.!) 

Acesteu-sii tote cuvintele formate dela Pi iuni! 

Şi-acuma să trecemii la datinele și i eredinţele Ro- 

mânilorii despre acâsta pasere ! 

II. 

| Nu este o «duminică, nu este o serbătâre, nu este 

o. petrecere, mai însemnată, în care teckorii să nu-și pue 

una sâii și mai multe pene de păunii în pătiirie. 

"Pâna de Păunii este una din cele mai plăcute şi usi- 

tate înpodobiri ale feciorilorii și ale fetelorii. Ba! am 

“observatii că: pe alocurea, : mii alesii feciorii .cci avuţi, 

a pălării împănate cu pene de Păunii, pre cari le 

pârtă numar în unele serbătoii mai însemnate. - 

“Cum că dătina acâstu este forte respânditit pintre 

feciorii români nu numai în Bucovina, ci șin alte lo- 

cură, se vede din mai multe cântece poporane, Noi însă 

vom reproduce aice, ca dovada despre -acâsta, numai 

vo câte-va versuri, ce le seotemii dinti”o doină, care. 

am audito în comuna Galinesci din Bucovina : 

A scră și-alaltă seră 

Mă cătă dorulii pe-afară, 

Ei eram într'o chilie, 

Podobiamii o pălărie, 

Cu păunii şi cu hârtie 

„Să ă-o trimită lui Ilie. 
+ 

„D. Frundescu. op. cit. p. 545.
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Penele de Păunii sentrebuințâză de cătră Ro- 
mânce adeseori și la farmece și descântece, o 

Noi: vom aduce aice numai unii singurii esemplu. 
Descântătârea, carca voesce să vindece pre uhii 

omi ce are albaţă la unii ochiii sei și la amândoi, ie 
o până de. Piunii și învârtindu-o în prejurulii 
ochiului cu albață reciteză următoriulii descântecii : 

„Bună demincţa 

Șeptedeci de fecidre curate! . 

Unde mergeţi, 

Unde vă duceți, 

Arqendă, - 

Pârjolindii : 

Cu șepterecă de greble, 
Cu șeptedecă de mătură ?,,, 
— „Xe ducemii 

Să greblămii 

Să măturămit 

Mănăstirile de călugără 

Și de prescură !,,. 

„Ba! voi acolo nu mergeţi, 
Nu vă duceți! 

Că mănăstirile 

"Şi prescurile 

Dumnedeii le-a dati, , 
Dumnedeit le-a Lăsatii, 

Dumnedeii le-a greblă, 

Dumnedeii le-a mătură. 

Veniţi de greblați 

Și măturaţi : 

Săgeţile, 

Albeţile ; 

Săgetăturile,
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Împunseturile . 

Din crescetulii capului, 

Din faţa obrazului, 

Din sgârculi nasului. 

Cu grebla le greblați, 

Cu mătura le măturați, 

In Marea-năgră le daţi: - 

Unde cvcoşii negru ma cântată, 

Câne negru ma lătratit. 

Acolo să trăcscă, 

„Acolo să vecudseii!,,, 

Eră albeţele 

Și săgețile, 

Impuuset urile 

Si săgetăturile 

> 

Să remâe câtii unii firii de macit 

In patru despicatii 

In Marea-ncgră dati. ,. 

Acolo să trâcscă, 

Acolo să vecudscă, 

N. să remâe 

Ca sârelen săninii 

„Curatii, aminii ! 

7 

Descânteculii acesta, „după cum mi-a spusi I6na 

Lupaşcu, descântiitâre din Siret, care mi l-a dictatii, 

se descântă în trei dile de postii câte. de trei ori pe 
Qi penă a nu resări sârele, și la fie-care descântare des- 
cântătâreu învertesce cu până cea de Păunii în pre 
jurulii ochiului atăcatii, până ce gătesce cuvintele de 

„rostitii, | 
Prin acesti mijlocii, crede descântătârea, că ccă 

„ce aii albaţă la vre unt ochii se vindecă și-și recapătă 
e Gră-și vederile.
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Găinaţulii Păunului, după credinţa Românilor - 

din Ciobancuţa, punendu-se în rachiti, vinii s6ii bere, 

și acesta bbutură dându-se upoi unui .omii băutoriii so 
bec, se dice că omului, ce-o bea,.i se uresce băutura 
și câtii trăesce nu be mai multi. 1) 

TII. 

Dela datinele și apuc: căturile Păunului avemii și 
3 
e vo câte-va proverbe și asăminări, Acestea eredii ci 

încă vorii fi de 6re-șă care interesti. Dreptii aceca voiii 
să, le înșirii aice pre cele ce le-am auditii pent acuma, 
și anume: 

Ca păunuli se mândresce, 

Toti cu laude trăesce.2) 

Acestii proverbii se aplică totdâuna Gmenilorii ce- 

lorii mândri și lăudăroșă. 
„Păunuliă are pene frumâse, dară pi- 

ci6re urite.« Acesti proverbii se dice pentru cei 
frumoși la vedere, da” cu urmări urite. 3) 

'ăunuli să tacă 

Dacă vrea să placă, 4) 

adică celii ce nu scie să vorbâscă cum să cade, celii ce 

dii ca cu bota în haltă, mai bine să tacă. 

1) Com. de Dli Gr. Crăciunașii. a 

_2) Antonit Pannii. Prov. Partea L. p. 162, ! 

3) Convorbiră lit, an. VIII. Tai. 1874 9. p. 10. 

3) Idem. p. 62... — “
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„Mândru ca unii Păunii“ Păunuli e sim-: 

bolulii deșerțăciunei, de-aceea adeseori audiinii pre ro- 

mâni aplicândii acâsta asemănare Gmenilorii celorii de- 

şerță și înfumurați. | 

Se istorisesce mai departe, că Păunulii, când 

Ya însuratii, penă la amâqi sa gătitii și sa impodo- 

Ditii fârte frumosii, cum se cuvine unui mire ca să se 

împodobescă. | , 

Păuniţa însă, sciindii că tote, câte i-ati fostii 

de trebuinţă, sunt gata, nu sa împodobitii, “dieendi că 

ca are încă destulă vreme de-a se împodobi până la 

amâdi. " 

Mergândii acuma Păunulii cu suita sa ca so Ice 

dela părinții stă și so ducă la sine a casă, a aflat'o 

negătitiă. N 

Păuniţa, cum a vădutii că mirele scii vine așa 

de grabă, sa rugatii ca so mui aștepte pâne ce Sa îm- 

podobi, spunândii că ea încă nu este gata. Inst Pău- 

nulii a spusă că o a și așa cum este, fiindii că o 

avea fârte dragă, și cum.a fostii, așa și luato,..- na 

așteptatii_ca să, se mai gătescă. o 

Dar Păuniţa de-atună, fiindii ca nu sa gătitii 

“la timpii, a remasii mai simplă la pene ca soțul seii 

ca Păunulii.?) ” o 

In fine Păunulii e consideratii și ca o pasere 

care prevestesce schimbarea timpului. 

Adeseori  audimii qicându-se -că Păunulii, 

când are să se apropie pl6ia, cântă cu glasulii seit 
  

_1) Dietatii de V. Flocea,



celii uritii, care ne face să uătimii penele lui cele 
frumâse. !) 

1) Isaia Schinteăa : „Serisrea unui plugariii cătrii redactorii, 
publ. în „Ședetârea“.an. I. Buda Pesta, 1875. p. 47. ”



Pica. 

IL. -. 

La mai multe case ni sentâmplă să vedemii nu - 
odată pintre paserile domestice una cu capulii pleșurii 
şi cu crâstă roșă pe frunte, cu penele de colre cenușie 

și împestriţată cu pete albe ca miirgăritarăulii.  Ac6sta 
pasere, care se pote de departe cunâsce dintre celelalte 

paseri domestice nu numai după făptura corpului, ci și 

după strigătul ci celii pătrundătoriii și de multe -ori 
forte neplăcutii, se numesce de cătră Românii din Bu- 
covina: Pică pl. Pici; Pipică, pl. Pipici; şi 
Pichiură pl. Pichiuri; de cătră Românii din: 

Muntenia şi unele părti ale Transilvaniăi ; Bibilică, 
Bibildică!), mase. Bibiloiii?), Găină-de- 

mare?) Găin ă-cu-mărgăritaret) şi-Pipi- 
lică 5); deciitră ccă din Oltenia: Câţă$); şin urmă 

1) Vegi: Vocab. de Petri, Barcianii și Polizit. 

2) Vocab. Polizit. 

3) Gom. de Diii Gr, Criăiciunaşii și X. Densușianii. 

3 B, Nanianii. op. cit, p. 101. 
5) Barcianii, Vocab. A. de Cihae, Diction. tom. II, p. 256. 
€) Com. de Dlă I. Cornoiii; —- Vegi și Ananescu, Zoolog. 

p. 103. “ - 

18
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de cătră ecă din Moldova: Piehere și Pichiret), 

lat. Numida meleagris L. germ. das Perlhuhn. 
Fiindii că Pica nu se cultivâză de cătră Ro- 

mâini de multit șint”unii gradii așa de mare, ca cele- 

lalte paseri domestice, cum sunt bună 6ră găinele, 
reţele, gâscele și porumbii, de-aceea și datinele 

și credinţele acestora despre densă, față cu a altorii 

Gre, sunt f6rte puţine și nensemnate, 
Credinţele și datinele Românilorii se referescii mai 

multii numai la Guele acestei paseră, Deci, de-ocamdată 

și ei voiii vorbi numai despre acestea. ” 

IL | 
În serbătorile Paseilorii fie-care Românii, înce- 

pendii dela celi mai micii pruncii și până la cel mai 

bătrânii moșnegii, pârtă la sine mai multe Gue roșii și 
împestrite ca să ciocnâscă cu amicii și cunoscuţi “sei, 

după cum € datina moscenită dela strebuni. 
9 

Sunt însă o samă. de Gmeni, cari şi aice alârgă 

după speeulațiuni și înșălățiuni, voindii a câștigă mai 

multe Gue de câtii alții. Aceștia își facii Guc roși 
de Pică, cu cară, cioenindii, câștigă cu multi mai 

multe Gue, de câtii când ar ciocni cu due de găină, 

de 6re ce 6uele de Pică, dupre cum e cunoscutii, 
sunt cu multii mai tari Ja gidce ca cele de găină. 

Insă celii ce ciocnesce cu due de-acestea, nu numai că 

se consideră de-unii înșălătoriii, ci se dice încă că are 

1) A, de Cihae. Diction. tom, II. p. 254. =— Com. de Dli 
I. Cornoiii, |
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torte mare păcatii, pentru că numai Guele cele de găină 

sunt menite. spre acestii scopii. 

| Ouele de Pică lentrebuinţâză unele Românce și 
la o samă de farmece de dragoste, precum și 

* ca, I6eii în contra mușcăturei șerpilorii. Dar” cum lentre- 
buinţâză ele" în aceste d6ue casură din urmă, până acuma 
nu-mi 0 mai de-aprâpe cunoscutii, 

18*



Curca. 

Dintre tote paserile domestice cea mai puţinii 

cultivată de poporulit românii și mai alesii de celii 

dela ţâră este Curea, dem. Curcuţă, mase. Cur- 

canii, dem. Curcănașii; la Românii din anele 
-părți ale 'Lransilvanici și anume la cei din ţera Haţe- 
gului: Corcodină, mase. Corcodanii!), în alte 
părți însă Corcotină2), mase, Coreanii și Cor- 

codanii 3), la Românii din Banatii pe lângă Cu re 
încă și Ciurcă%; la Românii din Istria Pură 

masc, Purichin și Purmanii5), lat. Meleagris 
gallopavo L. germ. das Truthuhn, fem. die 'Lruthenne. 

De-aice vine apoi că Românii nai nici o legendă 
și mai nică o .datină sâii credință despre acesta pasere. 

Totii ce potii spune în privinţa acestei specii de 

paseri este, că dela datina Curcanului de-ași sborși 
penele și de-a se umflă aii formatii Românii usemă- 

narea „se umflă ca unii curcanii“, care este 

1) Com. de Dlui N. Densușianii, 
i Polizi, Vocab. 

$. P. Barcianii. op. cit. 
% Vedi: Familia. an. XIX. Oradea-mare. 1889. p. 227. 

I. Maiorescu. Vocab, istriano-românii.  publ. în „Convorbiri 
lit.“ an. VIII, Iași, 1874 79. p. 210.
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târte- usitată în Bucovina şi care se dice despre băr- 
baţii -ce se fudulescii și se îngâmfă prea tare, de și 

wati: pentru ce, precum și despre cei aroganți. Er dela 
curcă vine dicala „sa bârzoilatii ca ocurceăs 

care se aplică femeilorii celorii îngâmfate. 

re



Dropia. 

I. 

Paserea cea mai mare,. care se află în Europa și 

care, pe câtii e de gredie în âmbletulii seii, pe atâta e 
și de istâţă și precaută ca să nu devie prada vânători- 
lori, carii, pentru carnea că cea gustudsă, o urmărescii 

pretutindene unde sciii că petrece, este Dropia, nu- 
mită” altmintrelea și Drobiţă, Drofie și Drochie, 

lat, Otis tarda L. germ. die Grosstrappe. 
” Bărbăţelulii acestei paseră, după cum mi-aii spusii 

mai mulți Români din Bucovina, se numesee în unele 

locuri Drobii pl. Drobi, în altele Sdro bi pl. 

Sdrobi, âă în Muntenia Dropioiii șin glumă 

Mitropolitii.!) 
O altă pasere, care se ţine de familia Dropiei, 

însă care e cu multii mai mică de câtii acâsta, se nu-" 

  

Ă 2) A. 1. Odobescu. Meyde-4owrifetrres. p. 7. 
1) In Dictionnaire daco-romane t. IE. p. 355, al Dlui A. de 

Cihac, numele acestei paseri e serisii „Spiăredică“, Ei credit 
însă că acestii modii, de scriere nu e corectii, ci ar trebu) să fie 
„Spuredicăi, ceca ce forte logicii ca femeiușcă a „Spurea- 
ciulu i, și acesta cu atâta mai multii, de 6re ce paserea din ces- 
țiune se numesce „Spuredică“ și de cătră Dr. T. Stamati în
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o 
Spureaciii!), lat. Otis tetrax 4. germ. die Zwerg- 

trappe. 

Dropia din urmă se deosebesce de cea dintâiii 

„prin aceea, că e cu multii mai mică la corpii; la pene 

e cafenie, pe spate cu puncte negre, &ră pe pântece 

albă ; pe când cea dintâtii e mai mare, mai gredie, pe- 

mele de pe spate i sunt ruginii, Gră etoculii scurtii și 

părosii la rădăcină. a 

Amândăue paserile acestea se află, întruni nu 

mării forte însemnatii în România” și mai alesii pe lângă 

Dunăre. In Bucovina și Transilvania provinii cu multii 

mai. puţine Dropiă și numai în unele timpuri anumite, 

Ele se nutreseii cu grăunţe, €rbă și insecte. Carnea 

lorii este forte bună și gustos la mâncare, de-aceea 

vânătorii le caută: şi le urmâreseii cu o deosebită 

pasiune. Ă 
Ss 

“TIL 

Partea cea mai înpoporată cu Dropii u Româ- 

"nică este întinsa 'câmpie a Baraganului.  Aice se facii 

cele mai multe şi mai înteresante venătorii asupri 

acestori paseri. Deci, cugetii cit, că nu va îi fără Gre-șă 

care înteresii pentru cetitorii noştrii, dacă li vom în- 

fățișă aice, prin vo câte-va trăsături, modulii cum 

vânâză Românii Dropiile pe aceste câmpii întinse, și 

  

ali sei „Manuali de Istorie naturală“. Iaşi 1848. p. 99. 

unde dice că pe înaltă de o palmă şi şese palmacei, precum și de 

Dr. Cihac. în a sa Ist, nat, Iaşi. 1857. p. 108. 

1) B. Nanianii. op. cit. p. 105. — Natura, jurnalit pentru 

respândirea sciinţeloră nat, în România an. V. Bucurescă. 1862. p. 28.
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mai alesii Tămădătenii, acei „vânători de Dropii din 
baștină, carii n6mii din n€mulii lori ati rătăcitii prin 

„Baraganii, pitulați în ctivuţele lorii acoperite cu covergi 
de rogojină și, mânândii în pasii a lene gl6bele lorii de 
ălușei, daii râtă 6re, dile și luni întregi împrejurulii 
falnicilură Dr opioi — cărora că li dieii Mitro= 
poliţă, — să când aceștia primăvâra se întețescii în 
lupte amorâse, sâii când tâmna, ci ducii turmiele de puă 
să pască pe ţerine înţelenite, 1) 

Modul cum vâncză acești Români, acești „x &- 
nători din baștină“, nu credii să bi vre o 
asemenare cu a venătorilorii de altă naţiune, 

Prin urmare, cu atâta mai de grabă, păre-mi-se, 
că merită să-lii înfăţoșiimit aice, 

„ŞIn adevăr -— dice Dlii Odobesen, — să șe- 
- demii strimbii și s ă judecămii drepti: dre ce desfătare 
vânătorâscă mai deplină, “mai ncțermurită, mai săinină 
și maă legănată în dulci și duiâse visără, pâte fi pe. 
lume de câtii accea care o gustă cine-va ând, prin 
pustiile Baraganului, iruţa, în care stă culcată, abia 
înăinteză pe căi fără de urme? Denainte-i e spaţiulii 
nemărginitii ; da valurile de ârbă, când înviete de o 
spornică verdeţă, când ofelite sub pârlitura soreluă, nu-i 
însufla îngrijirea nestătornicului ocean. In depărtare, 
pe linia netedă a orizontului se profilâză, ca moșordie 
de cârtiţe uricșe, movilele, a cărorii urzală e taina tre- 
cutului și pod6ba pustietăţii. Dela movila Neeşului de 
pe malolti Ialomiţă, până la movila Vulturului 
  

:) AI I. Odobeseu. op. cit. p. 7-8,



din prejma Borecă, ele staii semenate în prelargulii 

câmpiei, ca sintinele mute și gârbovite sub ale lorii 

bătrâneți. La pâlele lori cuibâză Vulturii cci ful- 

nici cu late pene negre, precum și cci suri alii 

cărorii căoeii ascuţitii și aprigi la pradă resare hidosii 

din ale lorii grumazuri jupauite şi golașe, IE grosnicii de 

a vedea cum acestea jivine se. repădiă la stârvuri și se 

imbuibă cu mortăciuni, când, prin sohaturi, pică de 

bolezce câte o vită din ciredi ae 
„Da căruţa trece în laturi de acecu privelisce 

scârbâsă ; ea înăintâză încetinelii și rătăcesce firă de 

țelii, după bunulii placii ali mârţâgelorii arominde sii 

cupă prepusulii de venatii alii 'Tămădăianului căruțașii. 

„De cu dorile, — atunci când rGua stă încă ani- 

nată pe firele de €rbă, — eu sta pornitii dela conaculii 

de npte, și toemai când sorele e de-asupra amedului, 

ea sosesce la loculii de “întâlnire alii venătorilorii. Mai 
adese acesti locii e o eruce de pâtră,: strimbată din 
piua că, sâii unii puţii cu furcă, adică o grâpă adâncă, 

de unde se seste apa cu burduvulii. 'Trebuc să fii la 
Paicu, în gura Baraganului, scii la Cornăţele, în me- 

dul lui, ea să găsesci câte o mică Dumbravă de vechi 

tutani sub care se adăpostescii turmele de oi la ple, 

ev mii și mii de cuiburi de Ciori pintre cerăcile co- 
pacilorii. In oră ce altii locii ali Baraganului, venă- 

toriulii nu află adapostii spre a îmbucă sc a dormi 
diua, decâtii umbra căruţei sale. Dar ce vesele sunt. 
acele întruniri de una sii dâue re, în care toţi își 

povestescii . câte isbânqi aii făcutii sâii mai alesii. erati 
să facă, cum T-aii amăgitii paserea viclenă, cum i-a



purtatii din locii în loci, și cum în sfârșitii sa făcutii 
nevădută în sboru-i prelungitii. 

„După repausii colinda prin pustii reincepe cu 
aceca-șăi plăcere. Venătoriulii, înprospătatii prin som- 
nulă, prin mâncarea și prin glumele dela conacii, se 
aprinde din noii de ispita norocului; elii cu ochii caută 
venatulii, cu gândulii sbâră pote cătră alte dorură ; da” 
simţirile-ă sunt în vecă deștepte; inima-i veghiată este 
mereii în mișcare și uritulă tuge, fuge departe, din colo 
de nestătornica zare a nemărginiteie câmpii.“ 

„Când s6rele se plâcă spre apusii, când murgulii 
serii începe a se destinde dreptatii preste pustii, far- 

„meculii tainicii alti singurătăţii eresce și mai multii în 
sufletulii călătoriului. Unii susurii noptaticii se înalță 
de pe faţa pământului ; din adierea ventului prin er- 
bură, din ţiriitulii grierilorii, din mii de sunete uș6re 
și nedeslușite se nasce cu o slabă suspinare eșită din 
sinulii obositii ali naturei.: Atunci prin nălțimele văs- 
duhului, sborii, cântândii a lori doine, lungă șire de 
cocori, brâne șerpuinde de acele paseri ălătore, în 
care divulii Dante a întrevădutii grăciâsa im: agine a sto-. 
lului de suflete duidse, de unde se deprinde spre ași 
deplânge restriștea, gingașa lui Franceseii 

E come i gru van cantando lor ki, 

Facendo in aer di să lunga riga; 

Cosi vid'io venir traendo guai, 

- Ombre portate dalla detta briga. !) 

1) Dante. Divina Commedia ; Inferno, cant. V.
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Românesce : 

. Şi precum gruii mergi cântândă a lori doine, 

Facendii prin acri din sine lungă șire; 

Așa vădui viindă, trăgendii vaete, 

Umbre purtate de pomenita suflare. 

_»Dav câte una '— una căruțele sosescii la târlă 

- sâi la stână, unde vânătorii aii să petrâcă noptea; unii 

bordeiii acoperită eu pae, -- câte-va șaiele sâă olomuri 

pentru vite, o câtă de dulăi ţepeni lătrândii cu înver- 

șunare, și în tâtă împrejurimea unii mirosti greti de 6ie, 

de eâpă și de rachiu, ctă adăpostulii ce le pote oferi 

baciulii dela Rădana sâii celii dela Renciii. Din acestea 

cată vânătorii să-și întoemâscă culeușii şi cină, dacă 

cum-va maii avutii grijă să-si aducă așternutii și me- 

rinde în căruţe. Pe când însă, pe sub șure și la vatra 

bordcăului, ospăţulii și paturile se gătescii, dupre cum 

pre fie-care îlii taie capul, limbele se desmorţescii și 

prin glume, prin risuă cu hohote, ele rescumptră lun- 

gile 6re de tăcere ale dili.“ *) 

Etă în puţine trăsături modulii cum îndătineză 

din vechime 'Tămădăienii, și nu numai aceștia, ci și 

toți acei venățori români, carii cereeteză întinsa câmpie 

a Bărăganului, a venă cârdurile de Drop i %, cari, cu 

pasii măsuratii și cu capuli ţintitii la pază, cutrieră 

"'șesurile cele fără de margine... Și 6re venătoria acesta 

nu este cu multii mai atrăgătâre, ziui romantică și mai, 

încântătore, 6re nu aduce ca vânătorăului mai. multă 

distragere și plăcere, de câtii- aceluia, ce cutrieră p e r 
  

1 A. 1. Odobescu. op. cit. p. 9—13.



ze
 pedes apostolorum câmpiile, însoţitii fin 

numai de-unii singurii prepelicariii, care nu pst 
să-i procure altă distragere, fără numai dâră ca să 
stârnâscă pre vre o prepeliță de pe cuibariii sii vre 
unii epure somnorosii de sub o tufă, dupre care începe 
apoi a alergă toti ţiflindii și hăucăindii de- -ți ţiue ure- 
chile şi-ţi alungă venatuli de sul nasii? 

Românulă, dupre cum am vădutii din șirele citate 
mai susii, ca și Ja ori care altă împrejurare de petre- 
cere și distragere, așa și la vânătorie, îi place a fi tot- 
deuna veselii, totdâuna în ori bune, nu tăcutii și cu cu- 
getulii îndreptatii numai întrunii singurii loci, cum ar 
putea mai de grabă și mai ușorii scurtă viţa unei 

„vietăți nevinovate, 

Românul încă e venătoriti din nascere, și pote 
9 A că cu multii mal iscusitii și ajunsii de capii de câtii oră 

și care vânătorii străinii, dar monotonia; ca și oră unde 
în altii locii, așa și la veniătorie, îi este writă, și caută 
a o alungă dela sine, înlocuindu-o prin totii fehulii de 
istoridre picante și observări ingeni6se. . . 

Ai = - ,



Nagâțuli. 

IL. 

Multe și felivrite aii fostii neajunsurile și neplă- 
cerile, nevoile și năcuzurile, erudimele și măltrătările, 

co aii trebuitii să le sufere stremoșii noștri în timpurile 
vechi nu numi dela popârele cele păgâne şi bărbare, 

cară ca nisce lăcuste nesăţise ai cutrieratii, prădatii și 
pustiitii în mai multe rânduri ţerile române, ci încă și 
dela acele popore creștine, cară ca unele ce eraii înve- 
cinate și aveaii mai acelea-șă interese ca și Românii, 

adică : de-ași a pără patria, limba și religia: în contra 

păgânismului şi bărbarismului, ar fi trebuitii să văe- 
țuescă” în cea mai strinsă și mai hună legătură și 

amicâţă, | 

Din acesta causă apoi, pentru că nu sciait în cotro 

să-și mai plece capulii, pentru că nu aveaii pre nime, 

care să li fi ţinutii parte, să fi căutatii cu ochi bună 
asupra lori și să-i fi ajutatii din t6tă inima la timpi 
de nevoc, craii Românii adeseoră constrinşi a întrebuinţă 

diferite mijlâce spre a se pută apără în contra inimici-- 

“lorii de totă mâna și spre a scăpă cu viâța din ghia- 
rele acestorii fiere selbatice cu graiii și trupii omenescii.
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Așa ni istoriseseii bitrânii, între multe altele, că 

mai demultii stremoșiă noștrii,  nesciindii când vor nă- 

ăli inimicii asupra lorii ca să-i despoie de tâte ce 
aveati, nefiindii mai nică într'o gi sigură de averea și 

vi6ţa lorii, făceaii nisee „ciu h e“ prin mijloculii. cărora 

li se da apoi de scire când se apropiati inimicii de 

denșii. Ciuhele acestea, cară se împlântaii în regulă 
pe culmile cele mai. înalte ale dâlurilorii şi ale munţi- 
lorii, constă dintrunii căpriorii lungi scii dintwo bârnă 
mare: de-Dradii sii și de altii lemnii pe care o înfă- 
șuraii dintrunii capătii pentntr altul cu pae sucite și 

unse cu reşină sii cu smâlă. | 

Mai departe fie-care românii, ce avea puţină avere 
și war fi voitii să cadă în mâna inimicilorii, își facea 

âte unii carii câte cu dâiie proţapuri sâi rude 
pe care încăreă, la timpii de nevoc, tâtă averea sa cea 

mai preți6să. 

Când întraii inimicii în ţ6ră străjeriă, ce eraii PUșă. 

anume să stea de pândă pe culmile dâlurilorii, da foci 
căuhelorii descrise mai susă, ciuhele se aprindeaii și 
prin flacara lori se da de scire tuturorii Românilorii 
de prin apropiere, că -inimicii: Tătari, “Pur, Unguri, 
Căzacă, Leși sii cară eraii se apropie de dânșii. -Ro- 
mânii, vădendii acestii semnii și sciindii prea bine ce-i 
aşteptă, încăreaii de grabă totii ce aveaii mai preţiosii 
pe lângă sine în carăle cele cu d6ue proţapură, înjugaii 
boii la unulă din proţapurile, ce eră îndreptată spre 
pârtă, şi așa apoi se retrăgeaii spre Carpaţi, spre de- 
simea munţilorii, unde eră tâtă scăparea lori.
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Fiindii că însă pe acelea timpuri în muntt nu se 

afla, ca acuma, drumuri și plaiuri bătute pe cură se 

p6tă âmblă omulă după plăcere, se întâreă carulii seii 

încăreatit cu povâră în cotro va voi, ci aflându-se așa 

(ieândii numai nisce potică şi cărări fârte ânguste, de- 
aceca făcenii ei cartile cu d6uc protăpuri, ca să nu mai 

aibă nevoie a le întâree în totii momentulii, ci senjuge 

boii la protapulii întorsii în cotro uvea si apuce. 

Eră-șă ni istorisescii bătrânii, că totii din causa 
inimicilorii, se vedeaii mai de multi: Româncele necesi- 

tate a tăfă carnea ce-o puneaii la focii să fârbă, în mai 
multe buciiţele și fie-care bucăţică a o legă câte eo 
aţișâră, pre care o lăsaii să atârne afară din 6lă. Când 
Sapropiaii inimicii, ne mai avândii timpii ca să aștepte 

până ce va ferbe carnea fie-care familiantii scotea de. 

grabă câte o bucăţică de carne cu ațișira din li ca 
să nu se frigă la mâne, o punea unde apucă, și așa 
apoi fugeaii cu toţii denaintea inimivilorii şi se ascun- 

deaii prin munţi scii prin alte locuri, unde cugetaii că 
nu vor fi. urmăriţi și prinși. | 

Acâsta datină de-a legă carnea eo atișdră, când 
se pune la foci ca să fârbă, sn păstratii pent și în 
diua de astă-(i în unele sate din munţii Bucovinci. 

Insă când întrebi acuma pre vre o Româncă: de ce 

legă ea carnea cu aţă, când o pune la focii?... ce 
însemn6zâ, capitulă de aţă ce spânzură din 6lă afară ? 
nu scie nemică alta să-ți respundă, decâtii că așa a 

apucatii dela moși stremoși și așa face și ca! 

__Ce se atinge de ciuhe trebue să mărturisescii 

că le-am apucată și ei. In copilăria mea mai în pre-
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jurulii fic-cărui satii din Bucovina se aflati pe culmile 
d6lurilorii câte patru sâi și mai multe exuhe de- 

acestea postate spre cele patru regiuni ale pământului. 
Intrebândii pre unulu și altulii despre însemnânţa lori 
mi se respunse că sunt puse spre apărarea satului în 
contra rtutăţilorii, 

Câtii pentru carile cele cu adn proţapuri s6ii rude 
numai cci mai betrână Gmeni își mai aducii aminte ca 

prin visii că ai vădutii în tinerețele lorii ică colea câte 
unulii aruneatii 'sub vre o colnicădră, și spunii că atâtii 

coșulii lori, cât și râtele eraii fârte mată. | 

Afară de acestea, câte sati înșiratii până aice 
ne-aii mai remasii încă forte multe reminiscințe de pe 

timpul când tota soiulii de Grde păgâne şi bărbare 
cutrieraii ţerile române și despoiaii pre locuitorii lorii de 
tâte averile și bunătăţile, Multe sait mai păstratii în 

memoria restrenepoţilorii acelorii Romani trecuți, cum 

se dice, prin apă și prin focii. Nu este însă loculii lori 
să le înșirămii pre tâte aice. Ne vom mulțămi de astă 

dată numai cu cele ce le-am înșiratii până acuma, și 
vom trece mai departe la obiectul despre care din 

-capulii locului ne-am propusii să vorbinnii, adica la re- 
miniscinţele și credinţele Românilorii despre paserea' 

numită de comunii în Bucovina Nagâţii, lat. V anellus 
cristatus M. et W. germ, der Ricbitz, 

IL 

Unutii dintre poprele păgâne, cară aii navălitii 
fârte adeseori în ţerile române dela Dunăre și mai alesii 
în Moldova și dela carele ai avutii Românii forte multii
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de suferitii, ai fosti Tătarii. Dennintea acestora 
rarii „când se puteai ascunde Românii, căci că, după 
cum ni istorisescii şi credii bătrânii, aveati nisce paseri 
învățate lu venătorie, pre cari le purtaii totdâuna: cu 
denșii și acestea descoperiaii pre români ori şi unde ar 
fi fostii ascunși. 

Aceste paseri rele și fOrte urgisite de poporulă 
românii erai Nugâţii. | 

Teritoriulii Moldovei, de care, dupre „cum prea 
bine se scie că pe acelea timpuri se ținea şi Bucovina, 
nu eră pretutindene strebătutii. și cultivatii ca acuma, 
ci cele mai multe părți ale sale crai apătâse şi mlăşti- 
n6se, în cele mai multe locuri se aflaii o mulţime de 
ochiuri, lacuri şi Xazuri mari cât puteai cuprinde cu 
ochii, tâte împiinate cu trestie, papură, pipirigii, plămână 
și alte diferite plante. In stuhăriile seculare ale acestori 
lacuri și iazuri, se dice că de multe se ascundeaii Ro- 
mânii de reulii 'Tătarilorii.!) Insă 'Tătariă, seiindii prea 
bine că Românii îndătincză a se ascunde prin aceste 
stuhării ca să scape de crudimile lori, se dice că cum 
năvăliaii în Moldova și se apropia de unii asemene 
juzi sii laeii, îndată slobodiai o mulțime de Nagâţi 
pre cari Îi amuţiaii să caute pre fugari. Nagâţii, 

„cum se vedeaii liberi, îndată cutrieraii tâte stuhăriile 
de prin prejurii și cum da de vre ună Română, îndată 

!) Unii Români, ea să nu fie descoperiţi de 'Lătari și de pa- 
serile: acestora, dice că îndătinaii a-şi face unii felii de cușme lungă 
de stuhii şi din fructele acestuia, puneaii cușmele pe capii și așa se 
băgaii apoi prin iazuri şi alte ape muri, unde ședeaă cu dilele în- * 
tregi. Și dacă treceait 'Tătarii de acolo nu-i puteaii cunâsce din causa 
cușmelorii, cari se clătinaii când suflă ventulă. — , 

A 19
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începeaii a țiui, a strigă și a se roti împrejurulii lui 
până ce veniaii Tătarii de-l prindeaii și-l despoiaii 
de totii ce avea pe densulii și apoi ori că măltrătându-lii 
îlii omorau și-l aruneaii 6ră îndărăptii de unde l-ati 

e fostii scosi, oră că-lii legaii hbutucii cu curele” ernde 
de. piele de vită și astleliii legatii îlii duceaii apoi cu 
denșii în selăvie. 

Pe când 'Lătarii măltrătaii pre unii Români, carii 

aii avutii nenorocirea se cadă în mânele lorii, pe atuncă 

Nagâţii sburaii întraltă parte și căutaii pre alți 
Români... Nică unii Românii nu putea să remâe 

nedescoperitii de acestea. paseră forte: rele, căci ori și 
câtii de bine sar fi aseunsii Românii, ele trebuiaii să-i 

predee în mânele Tătarilori. 

Mai departe spune tradiţia poporală, că dacă Ro- 
mânii pătrundeaii și se. ascundeaii în desimea stuhului 
unde numai a nevoe și cu grei îleră omului de-a stre- 
bate cu sloboda, şi dacă pre aceștia îi descoperiaii Na- 

gâţii, de carii pe acele timpuri se aflaii fârte mulți în 

Moldova și-și făceaii cu miile cuiburi prin stuhură, 
atunci "Lătarii nu se mai duceaii să-i scotă singură din 

ascundișulă lori, ci amuţiaii asupra lorii pre unii felii 
de câni, carii încă îi purtaii cu denșiă, și cânii aceștia 

adurmecândii pre Români, îi scoteaii afară și-i mânaii 
apoi spre 'Lătani,.. Vai și amarii de Românulii . acela, 

zare pică acuma în mânele păgâniloră !... Chinurile 
luă din parte: “Fătarilorii nu se potii deserie !... Atâta 

ce-lă munciaii, atâta ce-lii băteaii, că trebăia să moră, ?) 

i 

i 

:) "rad, Rom. din Horodniculit-de-josii com. de Dli P. Pre- 
lipeenă. -— Nagâţii, după cum scimii din istoria naturală, se ţinii în
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III. | a 

"Afară de acestea trădițiună de tristă memorie, 
afară de aceste reminiscinţe, cară ni aminteseii de tim- 
purile cele grele și viforâe în cară aii petrecutii stre- 
moșii noştrii, mal aii Românii încă și următârele datine 
și credinţe despre Nagâţi. | 

Când copii strigă forte tare și li-i vocea forte 
ţiuitâre și pătrundătâre, atunci îndătineză Românii din 
Bucovina a-i numi „Nagă ţi E die: „taci Na- 

“gâţule nu mai strigă atâta, că mai asur- 
ditiit« Când unii copilii răcnesce dieii Cră-și că 
„strigă ca unii Nagâţule 

Nagâţului e și unii anunţătoriii de ploie. Așa când 
sbâră cl pe sustii și mai alesi sera și strigă tare 
„lui! ţăui! atunci se dice că în curândit are să 
se schimbe timpul, are să plâie, va fi timpii poso- 
moritii, !) o 

Acestea sunt. datinele și credințele Românilorii 
despre Nagâţiă! 

  

regulii pe fenaţele cele apătâse și prin stuhurile. de pe lângă iazuri și lacuri. ră când se apropie cine-va de cuiburile lori, cară sunt fieute pe suprafaţa pământului, atuncă se ridică repede în susii și 
învertindu-se în cercuri începă a strigă și a ţiul forte tare, tră- dându-și astfeliii loculi unde li sunt duele. Dela acesta datină a Na- gâţilorii se vede că vine și credința Românilor, că aceste paseri spăriose ar fi trădată în vechime pre stremoşii noştrii 'Lătarilorii. 

!) Cred. Rom, din Ciindreni, com. de Dlă P. Ursulii ; a ce- lorii din Morodniculii-tle-josă, com. de P. Prelipeeni, şi a Români- loră din Frătăuţii-vechi. — . 

19
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IV. 

In fine să mai cuvântămil ce-va și despre numele 
propriii alii acestei paseri. 

Puţine paseri, din câte li sunt Românilorii cunos- 
cute, aii atâtea numiri ca și acesta. Așa Românii din 
“Bucovina, pe lângă „Nagâţiie 0 mai numescii încă 
şi „Pasere-tătărâscă“, „Cânc-tătăresciii 
şi „Țiuvliciă“ pl. „Pruvli ei 

Numirea „Țiuvlicii“, după cum “spune popo- 
rulii, să-i vină de-acolo, că ea când are se prevestâscă 
timpulii celii reii sâă când are să descopere pre cine-va 

căpcânilorii, adică acelorii căpeâni, cari mânâncă 
Gmeni, strigă necontenită: „ţiuuuvlicii! țiuuu- 
vliciil« 1) | 

Credii că totii dela strigătul acestei paseri sa 

formatii în decursulii timpului nu numai numele ci, ci 

și verbulii „ţi vi“ sâi „ţii, care însemn€ză atâta 

câtă a strigă tare, a răcni 00 vâce ascuțită și 
" pătrundătâre, și care se aplică mai alesii copiilorii ce- 
lorii rei ve plângi f6rte multii. 

In unele locuri din Pransilvania sc numesce pa- 

serea acâsta „Libu ţii“ ?) și „Libucii, „Libociis, 
pl ibecii“ „Bibici« *) Gră în altele locuri „AX a- 

2) Dat. şi Cred, Rom. din Frătăuţii-vechi. 

3) Sab. Popii. Barciană. op. cit. — Ș. Petri, op. cit. — 

3) A. de Cihac. Dietionnaire. t. IL. p. 512.-
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a gâţis, „Neguiţi“, Nogâ ţii?) „Ciovlică“3) 

și „Ciorlici« 

"Despre esistinţa numirei „Ciorlică« avemii do- 
vadă următoriulii provertii din Selapiii : 

Nu-mi e frică de cforlică 

Că-mi stă casa ?ntr'o urzică, 

Ci-mi e frică de ciocoii 
Că-mă stă casa 'mtrunii gunoiii, ă, 

Românii din Moldova o numeseii „N agâţire 5) 
sră cci din Muntenia „Cio vică“6) Dar e de pre- 
supusii căn Muntenia se va fi numind. și „Ci o- 
vlică“ judecând după proverbulii 'citatii mai susă, 
care e Î6rte respânditit și în aeâsta ț6ră și care numar 
cu fârte puţine schimbără sună precum urmeză : 

Nu-mi e frică de ciovlică, 
Că-ni stă cusntr'o urzică, 

Ci-mi e frică de ciocoiii!) 
Că-mi e casa 'ntrunii gunoiii. 8) 

1) S. P. Barciuni op, cit. 
2) A. de Cihac op, cit. p, 57. | 

5) S. Petri op. cit. — $. P. Barciană op. cit. 
+) Şedătârea an. IV. Budapesta 1878. p. 117, 
*) Dr. T. Stamati. Manual de îst. nat. ed, Tașă. 1848. p. 99. 
*) B. Nanianii. op. cit. p. 105. . | 1) Sub cuvântul „ciocoii din proverbulii acest și din 

celii premergitoriit nare, după părerea mea, a se'nţelege „Ciocoii, 
cară ati jupitii și mai jupescii încă și până în diua de adi pre bie- 
tulii poporit românii din România, ci eii socotii că sub „Ciocoiulăre 
acesta sențelege „Ciocârlanulii, căci şi acesta pasere, care în unele 
ținuturi din “Transilvania se numesce „Ciocoii, âmblă, mai alesi 
€rna, prin gundie și prin bălgzare căutându-și nutremântulii, 

2) G. Baronzi. op, cit. p. 49,



— 294 — 

Ta Vocabularulii românti - nemţesciă, compusii de 
Dlii $. Petri, pe lângă numirea „Ciovlică“ pe care 
o trăduce în germânesce prin „Kiebitzs provină 

încă și numirile „Ciovică“ pl. „Ciovici“ și „Cro- 
vină“ pl. Ciovine* pre cari le tri duce prin 
„Fischaure și „Beinbrecher“ Asemenea și în 

Vocabularulii Dlui Barcianii, provine încă numire „Cio- 
vic ă“, care o trăduce germânesce prin „Lodteneulet, 

Toti acesta numire din urmă, precum și „Ciuvie ă« 

se află și la Dl A. de Cihac!) trădusă prin Ulula 
aluco şi Strix passerina. | 

| In privinţa numirilorii peiovicăs pciuvi căt 

și peio vină“ esistă așa dară, după cum am văduti, 

deosebite păreri, aplicându-se de unii Români la alte 
paseră și nu la Nagâţii. Cu tote acestea însă cii credăi, 
că de 6re ce între numirea „Ciovlică“ şi „Cior- 

lică“, care însemnâză după unii „Nagâţuli și 

între acestea din urmă, adica: Ciovică, suvică și Cio- 

vina, esistă o deosebire fârte mică, numai de dâue li-. 
tere, 6ră rădăcina fiindii la tâte aceca-și, tâte numirile 

acestea trebue să - semnilice una şi acceu-și pasere și 
anume sâi numai Vanellus eristatus fTringa 

vanellus L.) sci numai Glaucidium passerinum 
(Strix passerina, 2) | 

1) Dictionnaire t. II. p. 58, 

2) Vei t. 1. p. 204. 

ie —



Fluturașuli. 

“7. 
In natură se află multe animale, "precum și alte” 

vietăţă, “cară sunt, așa dicendu, unii barometru viii, 

fiindii că prevesteseii sosirea ploii. Mâţele, lipitorile, 
paingenii, muscele, unii pescă și mai cu samă brâscele 
se distingii în'privinţa acdsta fârte multii, Dar” noi vom 
lăsă de astă dată pre tote vietaţile acestea la o parte 
și vom vorbi numai despre o pasere, care semene 
anunţă venirea ploii, fiindii că ea atuncă când are să 

pl6ie începe a flueră întrunit modă particulari. - 

Acesta pasere, care nu odată prin strigătulii că 
face pre 6menii, ce lucră în câmpii, să se silscă mai 

de grabă cu.lucrulii, dându-le de scire, că în curândii 
o să-i apuce plâia, se numesce de cătră românii din 

Muntenia Fluturașii!), Purcărașii?), Fluerariii3), 
Fluerătoriii:), Prundărași și Pruntăraș și 5), lat. 

Charadius pluvialis [. germ. Goldregenpfeiter. 
  

9 Natura. an. V. Bucuresci 1862 p. 205, = D. Ananescu. 
Zoologia. 1574.:p. 108. 

:) Com, de Dlui Gr. Stefanescu, 
3) D. Iareu. Elemente, de ist. nat. Bucurescă 1864. p. 20, 
*) Com. de Dlu P, Ispirescu, 
5) A. de Cihae, Dictionnaire t, IL, p., 297, - 1
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Fluturaşulii seci Purcăraşulii acesta se află 
mai în tâtiă Europa. Eli e o pasere migrătâre, fiindă . 
că €rna plâcă dela noi în ţerile cele calde şi mai eu 
samă cătră nordul Afriecă., La acâsta migrățiune, 
Fluturașulii merge în cete mari, cari formâză unii 
triunghiii deschisi resturnată, bună Gră precum. călă- 
torescii și Cucedrele, 

Mâncare a Fluturașului constă în vernă, în- 
secte, larve și chiar în seminţele diferițilorii arbori. 
Eli  trăesce în monogamie, adică bărbăţelulii remâne 
totd6una credinciosii femeii sale. Dară numai femtiușea 
sensăreinză cu facerea cuibului pentru pui. Acestii 
cuihii, de și nu e elegantii şi nici mare o posiţiune 
înaltă, fiindii că este făcutii pe pământii pintre erburi, 
cu tâte acestea este fârte solidii și convenabilii pentru 
a-primi ducle în numării de patru sâii cincă de colsre 
galhănă-închisă, Dătendii în roşii, avendii „pe găoce și 
pete aurii, 

Când femciușe: clocesee Gucle, bărbățelulii șede 
Gre întregi lângă densa și cântă spre petrecerea soţiei 
sale și spre a o „încurăjă la clocirea progenitureă sale, 

| Femeiușca sensărcincză cu crescerea' progeniturci, 
Cră bărb băţellia șede a casă, în curăjindu-o prin feliurite 
petreceri și cântece și numai atunci devine neliniscitii 
și începe a tucră, când în scurti timpii are să vie vre 
o:pl6ie, 

Curaeterele zoologice ale acestui Fluturașiă 
si Purcărași sunt următârele: e în lungime de 
d6ueeci și şese, în laţime de eincidecă şi optă, în lun- 
gimea aripelorii de optspredece cră în „lungimea codii
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de optii centimetri ; are unii cioeii slabii, deptii, neas- 
cuțitii și mai scurti de câtii capulii; pelea din dărăptii 
a pictorelorii este ca o sită. Aripele”sunt ascuțite, esda 
are d6ucspredece pene şi portă unii desemnii de vergea, 

“fulgii sunt .netedi și lipiţi de pele, corpulii 'este de o 

colGre cam n6gră, cu pete cam veri sâii galbene ca 
" auruliă, aceste pete lipsescii codii, care este de-o coldre 
cenuşie şi are nisce vergi galbine și verdi. — 

II. 

De familia FluturașşuluY se mu ţine încă 

și altă pasere, care asemene provine în ţerile locuite 
de Români. Accea se numesce “de cătră Românii din 
Muntenia, după cum mi-a spusii. Dlii Gr.* Stefanescu, 
Porcușori, lat. Charadrius morinellus L, germ. der 
Mornell oder „Morinell. 

. 
Poreuşorulii e în lungime de dâuedeci şi 

trei, în lăţime de patrudeci și șese, în lungimea aripe- 
„lorii de cincispredece șim a codii de șepte centimetri. 
Penele lui cele de pe spate sunt negrii și pe margini ruginii ; 

capulii seii celii sură e despărţitii de peptii prin due 

brâie: unuli „negru și altulii albii. Partea inferidră a 
peptului e la mijlocii nâară, pântecele albii. Ochii ca- 

tenii, cioculii negru, picirele galbene-vergiă, 

Porcuşorulii e uva dintre paserile cele mai 
frumose şi mai atrăgătâre ale familică de care se ţine. 

Elii petrece mai cu samă pe fânaţele cele apătâse şi | 

pe lângă riuri, și se nutresce cu cobelci, vermi, cără- 

buși și cu larve de insecte,
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III. . 
In ţerile locuite de Români, șindeosehă pe în- 

tinsele câmpii ale României pe lângă Dunăre și pe 
insulele Dunărei se mai află .și-o a treia pasere, care 
încă se ţine de 'familia celorii dâue descrise mar susii. 
Aceea se numesce Flutiirașii- micii, în Bucovina: 
Văcăreliă, lat. Charadrius fluviatilis Bechst, germ. 
der Flussregenpfeifer, | 

Fluturașulii acesta este fârte- micii, abia întrece 
mărimea unci Ciocârlii. Lungimea lut e de șepte- 
spredece 6ră lăţimea de 'treidecă și patru centrimetri, 
lungimea aripelorii de o sută cincispredece Gră a codii 
de optădecă și șese de, milimetri. Penele de pe spate îi 
suntii țernii Gră cele de pe pântece albe, împrejurulii 
grumazului are o dungă albă ; croeulii negru, picidrele 
galbine. | | 

Spunii Românii din Bucovina că Fluturașulii acesta 
strigă mai cu samă numai pe la înserate, anunţândii 
prin acâsta că va fi timpii nourosii și plokosii. 

A



Sitariuli. 

ŢI. 

Una dintre” paserile, care, din causa cărnii sale 
celcă bune, este forte căutată de vânători și care se 

află în ţerile locuite de Români întruni numării des- 

tulii de mare, este și Sitariulii, numitii altmintrelea 
și Sitariii-de-pădure, Ciocănea!) Becuţii şi Be- 

cață ?) lat. Scolopax rusticola L. die Waldsehnepfe. 
Sitariulii e de treidecă şi doi centimetri în lungime 

de cincidecă și optii în lăţime, de dâuedecă și "unu în 

lungimea aripeloră și de udite în lungimea coqii. Pe- 
nele de pe spate-i sunt ruginii și înpestrițate co mul- 

țime de pete sure și negre, âră cele de pe pântece gal- 
bene deschise și cu dungi cafenii. Pe partea inferiâră 

a capului și pe ccfă are patru dungă cafenii-închise și 
patru galbene-inchise. Ciocul e supţire, 'dreptii și ci- 
lindriciăi, care-i -servesee ca v sită spre sedterea însecte- 
lorii și a vermilorii, ce-i servescit de nutreții, de prin 

mlaștine, din muşchii și din gundie; picidrele scurte 

și încalțafe cu pene de colâre ruginie. Loculii seii de 
. petrecere sunt pădurile și câmpiile cele apătose. Tina 

OI A, de Cihac. Dietionnaire t. II. p. 546. — | 

2) B. Nanianit op. cit. p, 107. —D. Ananeseu op, cit. p. 111. — 
Laurian și Massimit Glossariii p, G4,. — Dr. Cihac op. cit. p. 115,
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sti ascunsi, 6ră sâra și deminâţa esă spre ași căută 
nutreţulii seii. 

II. | 
Am spusii mai susii că Sitarăulit vâră căoculii sei 

adeseori și prin .mlaștine și mușehiuri spre ași căută 
nutreţulii. Ac6sta împrejurare a datii Româniloră nas- 
cere lu următârea credință. 

“Dlui P. Ursulii îmi serie, că Românii div ținutulii 
Dornei spunii şi eredii cum că Sitarăulii nu se nutresce 
ca alte paseră cu inscete sâti “seminte, ci el trăesce 
numai cu aerulii și zuma ce-o suge cu cioculii seii de prin 
mlaștine și din alte locuni apătâse, Mai departe se dice 
că elii nu piscue nici odată primăvera, până ce nu se 
află atâta crbă verde, cu câtă să se pâtă nutri vitele. 

Totii acesta credință se afli, după cum mi-a scrisă 
Diii Gr. Crăciunașă, și la Românii din Transilvania. 
Aceștia încă istorisesci despre Sitari i, că ar trăi 
numai cu „aerii de pământii“, 

DD



Berhbecuţuli, 

I. 
De cum se desprimăvărâză și pent târdiii tâmna 

se pâte f6rte adescoră observă pe marginile apeloriă, pe 

lângă lacuri, iazuri, ochiuri și pe fenaţele cele apătâse 
o pasere frte spări6să, care de multe oră, mai alesii. 

„când e de cine-va spăriată, sbâră cu.o săgâtă drepti 

în susii, Gră după ce sa suitii în aerii începe a strigă 
co vâce, care'are fârte mure asemănare cu sbârătuli 

unui berbece. Acesta pasere se numesce. în Moldova 
Berbecuţii, ră in Bucovina atâtii de cătră Românii 

dela munte, câtii și de cătră cei dela ţsră Berbecuţi, 
fem. Berbecuţă şi Gia-morţilorii, în Muntenia: 

Becaţină,i lat. Gallinago gallinaria, germ. die Heer- 
schnepfe. , 

Berbecuţuiii e de douedeci și n6ue centimetri 
în lungime, de patrugeci -și cincă în lăţime, de treăspre- 

dece în lungimea aripelorii şi de şese în lungimea codii. 
Penele de pe spate sunt catenii-închise cu dungă gal- 

bine, 6ră celea de pe pântece albe; partea superidră a 

“prumazuluă sură, partea superidră a peptului eu pete 

cafenii. Pe capii cu trei dungi late de coldre galbănă- 
roșietieă. Ochii închişi-cafenii, căoculii negru, picăidrele 

1) B, Naniană op. cit. p. 107. —D. Ananeseu op. cit. p. 111. 
— Laurianii şi Massimi, Glossariu p. Gd. +
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în colGrea cornului. Petrece în apropierea apelorii, pe 
lacuri, Xazură și pe fenaţelele - cele umede și apătâse. 
Nutreţulii seii constă din diferiți vermișoră, insecte, co- 
belci și alte victăți mici, cară se ţinii prin ape și prin 
locurile cele apătâse. 

II, i 

Numele de Berbecuţii ali acestey paseri vine 
de-acolo, după cum mi-ati spusit mai mulți Români 
atâtii din Bucovina, câtă și din Moldova, pentru că ea 
nu cântă nici nu ciripesce cn alte paseri, ci sbâră ca 
unii berbece.. 

Exă numele de „Dia-morţilorii îi vine de 
acolo, pentru că morţii numai atunci audi din ccealaltă 
lume sbierândii oile, cum le-ati auditii în asta lume, 
când sbâră Berbecuţulii acesta. - 

Glasulii Berbecuţului merge pe isvorulă apei, 
pe a cărei suprăfaţă cântă elii, până în cecalaltă lume, 
unde se află” morţii, 

Când strigă Berbeeuţulii nâptea, atunci se (ice 
că se sc6lă morţii și-și caută de treby pe cecalaltă lume, 
și Gmenii de pe astă lume, carii se află în câmpii. cu 
vitele, cum îl audă sberândii dicii: să ne sculămii și 
n0Ă, căcă Gtă Sati sculatii și morții pe ceealaltă lume, 
fiindii că ati îuceputii a sbieră Berbecuţii. 

Se dice mai departe că nică odată nu e bine de-a 
înpușeă Berbecuțulii, cu tâte că elă este forte bună 
de mâneatii. Cine îl înpușcă, nu numai că are mare 
păcatii, ci pâte încă să dee peste o nenorocire niare.
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Unii omii din Calafindescă dice că a înpușeatii unii 
Berbecuţii și voindii 'a-li seste din iazulii pe care 
l-a înpușeatii, pe locii sa înccatii... 1) 

Berbecuţulii servesce poporului românii încă și ca 

unii profetii. Așa se dice că în v6ra aceea, în care va 
sbieră elii de timpurii, va fi mare abundanţă de grâii, 
ră în v6ra următore de păpușoi. 2) 

„Omenii, ce mână peste n6pte pe timpulii aratuluă 

în ţerină, când începe a sbieră Berbecuţulii mai tare, 
se sedlă și daii de mâncare la boi, căcă atunci, după 

spusa lori, e unii semnii cum că îndată are să se 
= facă diuă, | 

Berbecuţulii cântă mai multii numai a vreme bună. 2) 

2) Dict. de C. Diaconescu din Calafindescă și de vro câţi-va 
Români din Frătăuţii-vechi. 

2) Dict. de V., Flocea. 

3) După spusa Românilorii din Frătăuţii-vechă. 

— iC a



Culiciulă. 

TI 
Culicăulii, numiti altmintrelea şi Culieii, Flue- 

rariii *) și Șncpii 2), lat. Numenius arquatus L. germ. 
der Brachvogel, e o pasere de șeptedeci pânt lu șepte-. 
deci şi cinci centimetri în lungime, de o'sută d6uedecă 
și cinci în lăţime, de treideci și doi în lungimea aripe- 
lori, de doispredece. în lungimea codii și de optspre- 
dece până la douedeci în lungimea căocului, Penele de 
pe partea superădrii a spatelui sunt cafenii ŞI pe mar- 
gini ruginii-deschise, * pe partea înferiră însă albe și 
de-alungulii cu pete cafenii ; pe pântece galbene-ruginii 
și la mijlocit cu dungi şi punete albe; aripele negre 
pătate cu puncte albe; ochii cafenii-închiși; cioculii 
negru, însă falea de desuptii la rădăcină untdelemnie ; 
picidrele plumbii. 

"5 Com, de Dlăi Gr. Stefanescu, . -. , *) A. de Cihae. Dielionnaire tom, II, p, 928. --- Am repro- dusii numirea acâsta cu t6te că mie nu-mi vine a crede ca ca să fie poporană, ci mai de grabă audită. dela vre unii venătorașit de moda ndiia, carele, pe câtii de bine se pricepe la venatii totii atâtiă de bine cunsce și numizile cele adevărații românescă ale paserilorit și ale altorii vietăți. —
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Culiciuli provine, în timpuri anumite, în tâte 
ţerile. - din Europa. Loeulii seii de petrecere e ori și 
unde, atâtii la șesii câ cit şi la pâlele munţiloră,; atâtii 
pe lângă ape câtii și pe dâluri şi coline. Mai pe scurtii 
oră unde le-i căută îlii poți aa. Eli se nutresee cu 
verii, scoăcă, pesci și cu diferite alte vietăţi de apă. 

II. 

Despre paserea acesta esistă la Românii din Bu- 
covinu următârea legeudă : 

> Dice că a fostii odată o secetă așa de mare, că 
t6te apele cele stătătâre și cele curgitâre de pe fața 
pământului secase, Nicăiri pe tâtă întinderea pămân- 
tescă nu se află unii singură stropi de apă să fi datii 
unii galbănii pe densulii. “Toti pomii, tâte erhurile și 
tâte florile începuse a se vescedi şi-a se uscă. Eră vie- 
tăţile, încependii dela cele târiitâre penă la cele sbură- 
târe, vădendii că se topeseii de căldură și sete alergaii 
în tâte- părțile ca nisce turbate dâră vor putea. află 
macar unii isvorașii câtii de micii cu apă din care ar 

“putea be și ași astempără setea. Dar înzădarii li eră 
t6tă alergtitura şi căutarea, căci nicăiră nu se află unii 
isvorii de I6eii!... Şi așa nu seiaii acuma singure în 
cotro să mui apuce, în cotro să se mai întârcă și ce să 
mai facă ca sa nu p6ră cu dile de scte!.,, 

Păturniea, care încă u alergatii o bucată bună 
în colo șin c6ce, vădândii dela'o vreme că nu e lucru 
de șagă, că și ca numai de găaba își bate capulii alergândii în 
t6te părţile, după multă alergătură si căutare, a flândii unu 

20
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locii forte bunii și îndiimânaticti pentru unii isvorii chiemă 
îndată pre tâte paserile la sine și le dise să inccpă dimpreună 

„cu densa a săpă acolo unii isvorii, dacă nu li-ă voia să peră 
Tte paserile, cum audi ră, uu stătură multi pe. 

A gânduri, ci care din cotro alergă totii într'o fugă la 
a 

Păturnică și începură dimpreună cu acâsta a săpă 
ca d6ră vor da mii iute de-unti isvorii cu a cărui apă 
să-și pâtă apoi stempără setea, 

Culiciulii însă na voitii să mârgă, dicândii că 
eli nu-și va întină picidrele săpândii la isvore, ci elii 
"a răbdă penă ce va plouă şi se vor âmple €ră-și la- 

curile și iazurile, riurile și păriile de apă cum ati fostii 
și mai nainte,... atunci va be!... | 

Celelalte paseri, când audiră acestii respunsii, se 
mâniară focii pe dânsulii și blăstâmându-liă diseră : 

— Dee Domnulii ca numai în sborii și de prin 
lacură și iazură, riură și păriie să boi apă, dar” când 
vei voi să bei din vre unii isvoră atunci atâtii tu câtii 
și toţi urmașii tei îndată să peră, dacă nu voesci acuma 
să sapi dimpreună cu noi la acestii isvoră ! 

Insă, Culiciulii, fără: să le bage câtu-și de pu- 
ţinii cuvântul și blăstămulii în scmă, 'sburâ și se duse 
în trebă-și, cugetândii că nemică nu îi se va întâmplă, 
Dar sa înșălatii, căcă de-atunci în coce cum se apropie 
vre unii Culicii de vre unii isvorii și be apă dintr'en- 
sulii, îndată pere, - 

Blăstămulii paserilorii sa prinsi nu numai de cel 
dintâăi Culicii, ei și de toţi urmașii lui, 1) 

) Acesta legendă, culesă dela Românii din Vicovulii de susii, mi-a trimise Dlui G. Mleșniţă. — 

*
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III. 

Afară de legenda acâsta mai esistă la Românii 
din Bucovina încă și următorele credinţe despre Cu- 
liciii sâi Culicii: 

Așa se istorisesce și erede despre dânsulii, dupre 
cum mi-aii spusii vro câți-va Români din Fră ităuţii- 
vechi și din Crasna, că când șueră el multii și tare, 
însemneză că va fi timpii reii, vorii fi ploi îrhpreunate 
cu pohâie mari, -cară ținii timpii mai îndelungatii și 
se numescii ploi vechi. Și Gmenii cunoscii deâsta în- 
dată de pe uceea, că Culicii, cum simţescii că se va 
schimbă vremea “se retragii cu toţii dela șesii spre munte 
la locuri mai răclicate, și atâtii în retragerea lorii, câtii 
și de altă dată strigă cu o vâce rară Și ascuţită „cu- 
lieu! culicii!“ de unde se vede că-i vine și numirea 
de „Culicii“ sci „Culiciiit la Români. 

Mai departe eredi Românii, că, atunci, când vinii 
în țerile nâstre mulți Culici și strigă mai adeseori, 
nu e semnii bunii. Atunci să dice că va fi mare fOmete. 

ie —



Lopătariuli. 

Lopătarivlii, lat. Platalea leucorodia L. germ. 
der Lâffler, e o pasere, care provine în ţerile 'm6qă- 
diale ale Europei și mai cu samă în România. Elii e 
de optdecă centimetri în lungime, de o sută patrudecă 
în lăţime, de -patrudeci și patra în lungimea aripelorii 
şi treispredeee în lungimea codii. Corpuli seii, afară de 
ună brâii gălbiii împrejurulii gușcă, e peste totii acope- 
ritii cu pene albe ca n6ua; ochii roși ca carmiaulii; 
căoculii, care are forma unei mici lopeţi, de unde se 
vede că i se trage și numirea românescă usitatii mai 
alesii în Muntenia, e negru și la verii galbănii ; pici6- 
rele negre ; cerculii ochilorii verde-gălbiii, ră gâtla- 
nulii galbănii-verdiă. Femciușea e ce-va mai mică la 
corpii ca bărbăţelulii. 

„Natreţulii principalii ali Lopătariului sunt pescii, 
apoi raci, scoiăă, cobelăi, precum și alte diterite vietăţi 
de apă. - 

— e



Cucostârculiă. 

I. 

Cine nu seci cu câtă bucurie intimpină Românulii 
paserile mutătâre, cari, întorcându-se din țerile unde aii 
petrecuti peste Grnă, îi anunţă multii dorita primavâră.? 
Cine nu sci cum se îngrijesce elii cu vro câte-va qile. 
înuinte de Bunavestire cu toti feliulii de bani ca 
să aibă cu ce ascultă cânteculii Cucului? Cine n'a 
auditii încă eâtii de multii se bucură el când vede 
ântâia-și dată primăvâra done Rindunele de-odată 
sburândii și ciripindă? Sci câtii de bine-ă pare că 
acestea sati întorsii Gră-șă-la locul lorii spre ași ocupă 
cuibulii ce l-aii fostii, părăsită de cu tâmnă ? 

Românulii, care nutresee în sine 6 deosebită iubire 
pentru natura înverdită, căruia îi place primăvâra cu 
ceriulii că cel albastru, cu duleca sa căldu ră, cu însu- 
fleţirea ce-o aduce aucâsta lumei amorţite de viforile 
ernii, consideră paserile mutătâre ca pre nisce anunță- 
tori fârte plăcuţi al primăverii și de-aceea îi aşteptă 
eli cu mare dori și bucurie. “ 

Deci precum întimpină el pre Rindunelele, ce 
tragii lu locașulă seii, totii asa întimpină elă și pre Cu-
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coştârci, pre cari îi consideră ca pre nisee intimi 
amici. Și fiindă că Cucostâreulii, numiti altmintrelea 
și Cocostâreii, Cucostâreiă-alb ii, Gră în Muntenia, 
Barză și Barză-ulbă, lat, Ciconia alba Bechst. germ. 
der weisse Storch, petrece mu cu samă pe lângă loca- 
șurile omenescă, făcându-și cuibulii seii decomunii pe. 
verfulii unei case, a unei șuri si a unuă staulă, fiindă 
așa dicândii de cu primăvâră și penă tâmna unulă dintre 
cei mai plăcuți speţă ai sei, nefăcându-ă nici odată vre 
o daună scii reii, Românulii sencunjură cu dânsul 
forte omenesce; caută să nu i se întemple nici o ne- 
plăcere, demândă în acela-și timpi şi căsenilorii sei să 
nu-i facă vre unii re nici macar câtii e negru sub 
unghie. | 

Cum se'neunjură Românii cu aceste paseri încre- 
detre și ce felii de datine și credinţe, ce felii de obi- 
cele sci oblicere, după cum se mai dice, ati ei despre 
Cucostârei sâii Barze, voii să arătă may pe largi 
în șirele următâre, Și mai ântâiii vom începe cu le- 
gendele Cucostârgului, căci elit are și legendele sale. 

, 

II. 

Prima. legendă a Cucostâreului, comunicată de 
vărul mei St, FI. Mariană, sună precum urmeză : | 

Mergendii odată Dumnedeii și cu Sân-Petru 
la primblare ca să vedă ce se mai întâmplă prin lume, 
ce mai facii și cum 0 mai ducii Smeni, li cșiră înamte 
o mulțime de jigănii, unele mai urite și mai nesuferite 
decâtii altele, și nu li da mai nici unii pici pace e să 

i



31 — 

se primble, ci. unele începură a strigă, altele a se acățări 
de dânșii, şi &” altele ai mușcă, 

Sân-Petru, vădendii atâtea lighioi foșcăindii în 
" tâte părțile, din a cărorii pricină mai că nică nu se 
putea urni din locii, dise cătră Dumnedeii : 

— Dâmne! tâte-sii bune și frumose, câte le-ai 
făcutii,... t6te-mi placii,... dar jigăniile acestea, dreptii 
să-ți spunii, că nică de cum nu le potii suferi! ... N”aă 
capii să ieși macar pe vr?n câte-va minate la primblare, 
că-ți sare care din cotro înainte și ţi se veră în sufletii ! 
„Şi dacă eii, carele, multe am vădutii şi am pe- 

trecutii trăindă în lume, nu le potii nică decum suferi, 
Gre ce să mui dică bieţii 6meni?... De bună samă că 
aceștia nu-și vor fi putendiă da rendii cu dânsele!.., 
Cum socoți,: re n'ar fi bine să cur ăţesci pâmentulii de 
dânsele, ca să maibă omenimea a mai suferi și din 
“partea lori, căcă şi așa are ea destule și prea destule 

- de suferitii 21... 

Dumnedei, vădendi că Sân-Petru are tâtă drep- 
tatea, că jigiiniile sunt din cale afară nesuferite, nu dise 
nemică, ci în locii de Gre-și care respunsă, câtă ai 
bate în palme, strînse tâte jigăniile, câte se aflaii pe 
faţa pămentului, întrunii sacii mare, legâ saculii bine 
la gură, ca. nică una să nu scape dintrânsulii, îlii luâ 
apoi în spate și se porni cu Sân-Petru mai departe. 

Etii că mergâudii ei așa, câtii vorii fi mersii și pe 
unde vor fi mersi, 'sentâlnescii Cunii omii care se ducea - 

spre mare. 

Dumnedeii, cum îlii vede, îlti chiamă la densuli 
și-i dice:
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-- „ui bădișorule, cum te chiamă, nai fi Dta așa de 
bunii să ducă sacul ista până la marea-cutare? 

— Ba! l-ofii duce, moșule, de ce nu, mai alesii. 
:ă toemai spre mare e și drumulă meii! — respunse 
omul, 

— Dacă-i așa, apoi că ţi-l daii, și când vei 
ajunge cu dânsulii pe malul mării, întâree-lii cu gura 
în osii, apoi îlii deslegă și-l scutură bine, ca'totiă ce. 
este în nuntru .să curgă în apă. Afară de-acâsta încă 
una trebue să-ți mai spunii: nu cum-va să te împingă 
ptcatele și să-lă deslegi mai nainte de ce vei ajunge 
pe malulii mării, că apoi e vai și amarii de capulii 
teii!... o să păţesci una ne mai pățită !... 

— Bine, moșule, bine!.... avea nici o temă că 
nu l-oiii deslegă! -- dise omulii, nesciindii că celt ce 
i-a datii saculă e Dumnedeii, &ră celalaltii Sân-Petru. 

A luată după aceâsta omulii saculii pe umării și a 
plecată cu denaulii spre mare ca să împlinâscă voia 
moșnceului. Iusă după ce sa despărţitii de Dumnedeii 
şi Sân-Petru și după ce s'a dusii o bucată de locii penă 
ce i-a perdutii pre aceștia! din - vederi, sa opritii cu 
să se mu odihnâscă puţinii, căci saculii eră cam greii, 
Cră afară o căldură nesuferită. Și cum sta eli așa și se 
odihnia cugctă în sine: 

— Ore ce va fi în sacului acesta de mi-a spusă! 
moșnegnlii, ce mi l-a dati, ca să nu-l deslegii până 
pe malul mării, că de l-otii deslegă mui de grabă, va 
fi vai și amară de capulii mei... Mare lueru trebue 

„Să fie întrensulii, scă... cine mat sci,... pote Ca voiti
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"numai să-și Dată joci de mine... Dar”, ce mai atâta 
vorbă,... Yan să-l cerceii să vădii ce e în nuntrul,.. 

Și cum cugetă, aşu și făcă. | 
Dar ma apucatii bine a-lii deslegă şi tâte jigiăniile 

săriră din sacii și începură a alergă care în cotro. și, 
câtii ai seăpără dintrunii amnarăii, semplu Gră-și pă- 
mentulii de densele, 1) o j 

Nu multii după acâsta Gtă că omul, carea avutii 
să ducă jigăniile și să le arunce în mare, se trezesce 
de-odată cu eci doi moșnegi de naintea sa, și Dunane- 
deii îi dice: 

— Ei, bădișorule! așa nai ascultati 2... așa mi-ai 
dusi saculi, unde ţi-am spusii să mi-lă ducă ?... 

— Apoi dă, moșule, mai împinsă păcatele, ce să 
faci! — respunse omulii rușinatii, 

— Ce să faci?... de ustă-i înainte mai să fi 
mai multii omii, ci ai să te faci Cucostâreii și ve 
âmblă prin tote bahnele și păreele şi până ce nu vei 
adună Cră-și la unii Inc în saci pre tâte jigăniile, 
cărora le-ai datii drumulă, până atunci totii Cucostârci 
să. remâk. 

Și cum rosti Dumnedeii cuvintele acestea omulii 
d6una- se pretăcă întrunii Cucostâreii 60 gușă mare 
la grumazii, care € saculii de odinidră, și totii Cucostâreă 

C
r
 

pa
 

î) Unii istoriseseii, căi omuli n'a deslegatii saculii pen pe 
malulii mării. Acolo însă, deslegându-lii și vădendii atâta umarii de 
jiganie așa de tare sa spăimentatii, că a, începutii să tremure și n'a 

„puturi scuturi saculii numai în apă, cum Ya spusii Ddei, ci elii 
l-a seuturatii și pe uscatii. Și fiindii că o parte de jigăniă ati picatii 
în apă, cră o parte pe useatii, de=uceca și de-atunci câte jigăniă se 
allă pe pămentii totii atâtea se află si în apă. -
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a remasii eli pen&n diua de astă-qi, căci nici până 
3 PE o acum na pututii să prindă tâte jigăniile, de Gre ce 

„acestea, după ce aii scăpatii din sacii, sai făcutii cu 
multii mai cuminţi de cum ati fostii dintru începutii, 
acuma nu se arată ori şi unde și ori și cui, ci cele mai 
multe dintre dânsele stati ascunse prin borţă, pe sub. 
petrii, prin ape, prin 6rbă, mai pe seurtă pe unde poti 
să se ascundă de ochii Gmenilorii. 

III. 

A doua legendă a Cucostâreului, comunicată totii 
de vărulă mei St, FI. Mutianiă, sună astfeliii : 

Dice că pe când âmblă Dumnedeii pe pămenti 
se adunară intro di tâte brâscele la uni locii într unii 
băltoiit mare și ţinendiă sfatii alese . pre vro câte-va 
dintre dânsele și le trimise ca să-l rOge pre Dumnedeii, 
ca acesta să li dee și lori unii împărat, precum a 
datii și celorlalte vietăți din lume. 

Dumnedeii, cum le-a ascultati rugămintea l-a și 
împlinitii dorința. A luati adică ună butucă mare; Sa 
dusi cu dânsulii la băltoiuli, unde erai tote broscele 
adunate, și aruncându-lă în nuntru dise : - 

— Acesta are să fie impăratul vostru !... lui 
aveţi să vă supuneți, pre densulii aveți să-lui ascultați !.. 

Broscele, audindii sgomotulă celă mire ce l-a fă- 
cutii împeratulii, care a venitii pe neașteptate la den- 
sele, se băgară în tâte recorile și de trică se uscunseră . 
în funduli băltoiului. , 

Mai după aceea însă, vădendu că impăratulii loră 
nu se mișcă de felii din loci, incepură una câte una



a eși din ascundișii, a se adună împrejurulii Lui și ași 
bate jocii de densulii, | 

La unii timpii Gre-și care după ac6sta întâmplare 
trecondii Gră-și Dumnedeii pe lângă băltoiulii celii mare, 
brâscele, cum vădură că se apropie de împărăția lorii, 
îi eșiră înainte și diseră : E i 
| — Dâmne! ce feliii de împăratii ne-ai dati nuc 
că nici nu se mișcă din loculii unde su aședatii 2... 

„De câtii așa unii împăratii mai bine nemieă !... Dacă 
_Yrei ca şi noi să avemii unii împăratii ca Gmenii, apoi 
dă-ne altulii, care să se misce și să ne potă cârmui. 
după legile împărătesc !... 

» Dumnedeii, care se vede «ii nu eră: prea bine dis- 
pusii, dise : | 

— Aşa vii treha!... Jasă că acușii vă daii ei 
E . N . unii împăratii să vă vie de hacii, maveți grijă... 

Și cum rosti cuvintele acestea denumi pre Cu- 
costâreii de împăratii preste tâte brâscele din Inme. 

De-atunci apoi Cucostâreuli e împăratii preste 
brâsce. Și vai de-aceea, care nu-lii ascultă 1... când o 
prinde, îndată ţi-o cârmuesce după legile împărătescă 
seii colea... de-i mergii peticele!... + 

IV. 

„A treia legendă a Cucostâreului, care mi-a isto= 
risit'o o Româncă din Igescă, satii. în Bucovina, sună 
întraeeştii moda : | 

Ai fostii odată doi feciori, și feciorii aceia crai 
fârte avuţi. Dară neplăcendu-le să lucre- năimiră casele
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și locurile, ce le-aii mouscenită dela părinți, la nisce 
Gmeni și dupa acâsta, luândii banii de pe năimâlă și 

„Părăsindii satulu, unde s'a născutii și crescutii, se du- 
seră în lume, - 

Feciorulii celii mai mare eră cam pălitii cu leuca, 
adică cam prostălunii, &ră cel mat miei eră niai des- 
ceptii și mai îsteță. | o 

Fie însă cum vor fi fostii, puţinii ni. pasă, dar 
destul atâta, că după ce părăsiră că satulii, se duseră 
o bucată de locii impreună, Gră «hipă aceea se despăr- 
țiră, apucândă. unul spre apusii €ră eclalaltii spre 
resăritii, | : 

„Celii prostii sa dusi spre apusii și atâta cea 
„âmblatii în colo ș?n edee de frunda frăsinelului, fără 
să-i pese de cine-va, pînă ce a cheltuită toți banii, 
câţi i-a fostii luatii ca năimâlă de pe casele şi locurile 
sale. După ce a sfârşită tâtă merindea și toți banii, 
câţi i-a luatii de drumii, și după ceuii nceputii aă cârii 
maţele de fâme, sa datii a âmbla cu traista pe lu ea- 
sele Gmenilorii și a cere câte una alta de rendulii mân- 
cării. Dar nime nu voiă să-ă deie nică macar o fărmă 
de pâne. Pe senine că-lii eunosceaii ce plătesce !... 

In urmă, v&dendiă și elit, că nu-i bine când âmblă 
” omulii de frunda frăsinelului, că nime nu-ă întinde macar 

o fărmă de pâne cu care să-și pâtă potoli fâmea, se 
duse la unii jude dintrunii sati și Sa năimitii argatii, 

Judele, fiind unii omit forte bogatii și avendii o 
* ae turmă de oi, t-a dati turma acâsta în stăpânire și l-a 

trămisii cu dânsa la păscătore.
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Prostulii luâ oile şi se duse cu densele la păsci- 
târe. Și adi așa, mâni așa, poimâni totii așa mergândii 
el: cu oile la păscutii, şi avendii tâte cele trebuinci6se, 
nime nu se simția așa de ferecitii ca dânsulii. 

3 ? 

Etă însă, ei?nti”o di, fiindii elii, "ca totdduna cu 
oile la păscătâre, a ajunsii până întio pădure. In pă- 
durea aceea a auditii 'elii de-o-dată unii „cântecii așa de 
frumosii, că l-a pătrunsii toenni la inimă. Ba)... ce 
Qieii?... chiar și oile, audindii melodiile cele frumâse 
ce resunaii la Gre-și care depărtare de dânsele, începură 
de bucurie a jucă. o 

Ciobanulii, „adică  prostulii, vedândii că vile se 
bucură, s'a bucuratii și elii de .bucuria lorii şi-a înee- 
putii a căută mai'cu luare a minte de unde vine cân- 
teculii celii atâtii de frumosi și melodioşii ?... Se uită 
în colo, se uiti!n c6ce,... trage în -tâte părţile cu 
urechia,... dar” de giaba!... ni vede pe nime. Atâta 
numai că aude nisce melodii fârte frumose departe de - 

i. unde se află elii și oile sale, dar” mai multii nemică!... 
In urmă se- duse în partea aceia, de unde i se 

părea că vine cânteculii. Eră oile se luară după densulib 
totii sărindi și jucând... Se duse, ce,se duse, căută, ce 
căutâ dar nici acuma nu văd nemică, ci numai aude, 

— Ce păcatele? — sentrebâ eli, dela unii timpi 
— de unde să vie cânteculii acesta şi cine-lii cântă? 

Dar” ctă, căi pe când sta elii așa, nesciindlii ce să 
mai dică și săne6pă, vede cin naintea sa se mișcă 
nisce frunde. Și cum le vede se duce dreptii la densele 
şi le împrăscie cu piciorului să vedă ce este acolo, și
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ce vede?... vede unii flucrașii ciobănescii așa de fru- 
mosii, de-ți eră mai mare dragul să te uiţi la densulii.: 

“Ciobanulii nostru, cum l-a zăritit I-a și luatii și 
l-a pusii la gură ca să se încredințeze: elii e acela ce 
cântă așa de frumosi ?... Şi cum l-a pusi fluerașuliă 
de-auna a începută ușa de frumosi a cântă, încâtii 
acuina nu numai oile jucaii, ci chiar și păstoriulii lorti 
a începutii să ţupăâscă de bucurie. Eră după ce a cân- 
tatii o bucată bună de vreme, a încetatii, lăsândii oile 
să pască căci altmintrelea ele ar fi: totii jucatii până 
ce par mai fi pututii și-ar fi cădutii morte de ostenite. 

Fluerașulii, ce l-a aflatii Ciobanulii, avea mai multe 
şuruburi, și de câte oră se șurubuia, de-atâtea oră cântă 
altii cântecii; | 

Când eraii oile sătule, Ciobanulii scotea fluerașulii 
din. sinii, îl şurubuiă și începea a cântă, 6ră oile u 
jucă. Când vedea că oile flimendescii, ascundea tluera- 
șulii și le da pace să pască. | 

Astfelii a âmblatii Ciobanulii mai multii “timpii 
cu oile la păscătâre, - | 

Intro di însă, âmblândă clii în colo șin e6ee cu 
"turma sa, ajunge Gră-și în pădurea aceea, unde a, aflatii 
fluerașulii, și-acolo dă acuma peste o vistierie, în 
care se află o mulţime de aurii, argintii Și-o mulţime 
de alte scumpătăţi, câtii nu se pâte spune. | 

Turma ciobanului numera trei sute de capite 
de oi. Decă elii, lipsindu-ă o dogă, după cum am spusii 
din capulii locului, vădendii atâta ămari de scumpete 
înaintea sa, ce face?... se duce și ie trei sute de lăn- 
țujele de aurii și anină fie-cării oi câte unulii la gru-
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maziă, Cră pre celelalte lucruri scumpe, ce se mai aflati 
în acea vistierie, nică nu le-a urnitii din locii, căci, 
fiind prostii, avuţia cea mare nu avea pentru densulii 
nică unii preţii. 

Nu multii însă, după întâmplarea acesta, trecând 
pe-acolo nisce neguţitoră de haine și vădendii lăinţujelele 
cele scumpe aninate de grumazulii oilor se mirară a 
cui sunt oile; și ducându-se la ciobanii îlti întrebară de 
unde vinii Jânţujelele acelea, cine le-a aninatii -la Sru- 
mazulii oilorii?.. | 

— Dacă voiţi să aveţi şi vor de acestea -— res 
punse ciobanulii, — apoi ce mai atâta vorbă!... veniți 
cu mine și eii vă voiii da destule. | 

Neguţitorii, nu sai datii rugați, ci bucuroși sati 
dusii cu densulă penă ce ai ajunşi la unii loci, care 
eră acoperitii «o pâtră mare. . 

Acolo eră vistieria scii comâra, peste care a fostii 
datii mai nainte prostulii. a | 

Când rădicară neguțitorii pâtra și vădură ce 
Waii mai văduti nici 'odată în vi6ţa lori, săriră dreptii 
în susii de bucurie, 

Dar” neguţitorii erati o Idei, mar cuminţi  decâtii 
ciobanulii!... Ei cum vâdură peste ce ăi datii descăr- 
cară de grabă tâte carile de martă și le încărcară cu 
aură, argintii și cu totii feliulă de alte odore scumpe 
penă ce au: deșertată tâtă com6ra, apoi se porniră mai 
departe, Dar ei nu se porniră acuma singuri, cum aii 
venitii, ci temândiă-se ca nu cum-va Ciobanuli să spue 
stăpânuuui seii să altui cul-va despre comâra ce-a 

a aflato elă, Vaii luati și pre densulii, spuindu-i că dacă
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va merge și clii cu dânșii eri vor enută o nevastă 
frumâsă și-li vorii îusură cu dânsa, 

Ciobanulii, ea densulii, nu se dete multi imbinat, 
ci se porni și elit cu neguțitorii. 

Și după ce se porniră acuma cu toţii se duse, se 
duse, până ce ajunse în orașulii, unde locuiă împăratulii 
țerei aceleia. Fră după ce aii întratii că în orașii și după 
ce aii trasi la-o ospătărie, aii luati unii tulpanii, l-ai 
împlutii bine cu totii feliulii de odâre Și-apoi l-ai tră- 
niisii împăratului, i 

Impăratuli, primind odârele aceleă, nu se putea | 
destulii miră, de unde să fie neguţitorii, carii ai nisce 
lucruri așa de preţidse? și de unde să aibă ci odorele 
acestea?... Și voindii numai decâtii să scie: cum și ce, 
a chiematii pre neguţitoră la sine. 

Negoţitorii, mai luândii pe-atâtea odâre cu sine, 
pe câte aii fostii trămisii mat nainte, se duseră la îm-. 
păratulă, | 

Imp&ratulii, cum i-a vădutii că vinii, le-a cșită 
înainte, X-a poftitii în palaturile sale, le-a mulțămitiă 
frumosti atâtii pentru darurile cele trăraise, câtă și 
pentru cele aduse, și apoi, după ce negoţitorii %-a 
istorisitii multe de tâte, le-a încuviințatii să âmble ş 
să negoţeze prin tâtă ţâra lui. 

Negoţitoriulii celii mai mare peste ceialalți nego- 
țitoră, fie ca. să-și împlinescă făgăduinţa. ce-a dato 
Ciobanului, fie ca să seape mal de grabă de densulă, fie 
cumva fi fostii, destulii atâta că?nainte de a se porni dela 
împăratulii, dise acestuia că clii are unii feciorii, care
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ar fi forte bună de încu ratii, de Gre ce e fârte cu minte 
și se pricepe la multe de tâte.. 

Feciorulă ucela eră Ciobanulii. 
Impăratulii, audindă acâsta, Sa Dbucuratii, și a disti 

că și elii are o fiică, pre care bucurosi ar mărita-o, 
numai dacă i Var putea întemplă o parte lună. 

„Negoţitoriulă dete de cunoscutii împtratului, „că 
cli ar voi să-i fie cuseru, | ” 

— De ce nu! — respunse împăratuli, — numai 
dacă dta voesce, că sunt bucurosi ca să ne încuserimii, 

Negoţitorăulii întinsă mâna și legătura a fostii gata, 
In scurti după acâsta a urmati apoi și nunta ; 

da scii colea... nuntă impâriătâscă .., 
“La masa cea mare, cum e obiccăulii, negoţi- 

toriulii, după ce a băută pa harulii celii dulec, a 
dăuită celorii tineri o căruță plină de 'odâre scumpe, 
Gră după acesta, sfârșindu-se nunta, se cam mai duse 
în tr6bă-și, lăsândii pre Ciobani en nevasta sa și cu socrii. 

Dar prostulii, toti prostii ramâne chiar șin Qiua 
de pasăă,... u trăitii câtă a trăit cu fiica împăratului, 
Gră după aceea nusciii ce i-a plesnitii prin minte ca lă- 
sato şi-a fugiti. | | 

Mergendii clii așa câtii va fi mersi șin cotro va 
fi mersi, după ce a părăsitii pre nevasta sa, au ajuuasii 
întruni tărdiă, cine mai sei după câte dile, la o că- 
suţă mică, | " 

In căsuţa aceea locuiă o babă bătrână. 
Baba, cum a vădutii că unii omii striinii se apro- 

pie de căsuţa ei, k-a eșitii înainte și l-a întrebatii: de 
unde vine, 

2
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e Prostulă, ca prostulă, ce : să-l respundă?, bat 
respunsii: | 

— Ja vinii și cti din lume, de unde să vinii din 
altii locii. 

— Dacă tu ai voi să remâi la mine, -— dise baba 
mai departe, — ii te-ași învăţă a.preface pre Gmeni în 
ori și ce ai voi!.,, 

— Bine!... voiti remân6, numai să mă înveţi! — 
respunse prostulii bucenrosii. . 

Baba, după ce-a remasii, prostulii la densa, fiindii 
precum se vede o vrăjitâre și fărmăcătâre forte mare 
şi prefăcută, l-a invățatii a se preface. în ori și co u 
voitii elii, dară din ceea ce sa prefăcutii nu l-a în- 
vEţatii cu ce și cum să se desprefacii, 

Etă cntr%o Qi, duccudu-se baba acâsta pe- uniă 
timpă mai lungii de-a casă, l-a lăsatii pre prostii singură, 
Qicându-ă ca, să nu se prefacă în nemică până ce se va 
întârce ea înapoi, că de se va preface mai multă nu 
l-a despretace. 

Insă prostulii ce făcă?... totii cuminții de-ale 
sale!... cuni sa depărtată baba, sa dusi în căsuţa, 
unde se prefăceu elii totdâuna, ș-acolo aflândii unii 
șipușorii cu apă roșă, a băutii dintrtusulii și cum a 
btutii, îndată Sa prefăcutii înti”o pasere cu picăâre mară 

“și cu gâtulii lungă. 
Intorcndu-se după trei dile baba a casă şi aflân- 

du-lii pre prostii prefiicuti în pasere, ea pedepsă pentru 
că ma ascultat'o, ma voitii să-l prefacă €ră-și în omă, 
cum a fostii mai nainte, ci l-a lăsatii așa cum eră. Ba! 
nu numai atâta, ea l-a alungatii încă și dela casă.
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ȘI așa a remasii fecăorulii acela pasere_ penă și? 
diua de astă-qi, și: Gmenii l-ati numiti „Cucostâreii“, 
Și fiindă că Cucostâreuli, dupre cum am vădutăi, a. 
fostii dintru începutii omii, de-aceea arc elă gâtii ȘI 
picădre lungi, și totii de-aceca își face cuibulii seti. mai 
multii pe acoperemintele caselorii omenesci, decâtii în 
alte Jocuri unde unu sunt Gmeni. 

Ce s'a făcuti insă cu frate-seii, despre acâsta nime 
nu sci nemică. Pâte că se va fi perdutii și el unde-vs 
prin cele pustictăți, 

4 

Cocostereuli albi, a căruy legende le-am 
înşiratit mai susă, se numesce - în Bănatii, pe lângă 
Cocosttrcii, încă și Stâlei!), că în Muntenia, 
pe lângă Barză încă și Stâreii, (Stereii) Stercii 2), 
șin vechime St ră cii, apoi Cocostâreii, Cucos- 
stercii, Cucorstâreii și Cocorstercii. Cum 
că tâte numirile acestea ati fostii. și mat sunti încă Și 
acuma usitate pe alocurea, avemii ca dovadă următo- 
riulii pasagiii pre care îlii seGtemii dintro poveste din 
Muntenia întitulată „Roșii îm păratii și Albu 
împăratii“ și care ni-arată totodață câtii de mulţă- 
mitoriii și vecunoscătoriii se arată Cucostâreuli 
faţă de acei Gmeni, carii i-ati fcutii câid-va vre unii 
bine, precum și împrejurarea de ce sunt Cocostâreii 
scurți de c6dă.! 

  

1) Com, de Dlii 1. Stoiceseu, 
:) A. de Cihae. Diectionnaire t, II, p. 962. 

. 
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»Mergendă spre casă Fitii-frumos i, = spune 
povestea din cesțiune, — se gândi și se resgândi cine 
din aceia, cară ati primitii binefacerile lui, ai mah remasii 
neplătită și care din ci pote fi în stare să-lti ajute la o 
trebă așa de grea și de primejdiâsă? | 
„— Mrâna — dise elă :oftândii, nu-mi pate. fi 

de nici unii folosii, căci a pă vie șiapă mârtă!) 
se giisesce pe pămentii, 6 nu în fundulă mării, unde 
ea este atotputernică ; 6r' Cocostâreu din contra 
pâte să-mi fie de multii ajutoriii, pentru că el pote_ 
sbură peste văi și d€luri şi chiar preste munţi și pote 
pătrunde cu înlesnire și în scurtă vreme în locurile cele 
mai primejdidse ; pre elă șă-lii chiemu dâră mo scăpă 
de astă nenorocire. 

Cum ajunse în cortii, desfăcă cutiuţa de argintii, 
scâse pâna Stârcului din ca și cum se. gândi la 
elă, elii fu pre dată înainte-ă și dise: 

;— Ce poruncesci stăpâne ? , 
— Să-mi aduci cum vei si — respunse tenărulii 

— o sticlă cuapă vie și una cuapă morti de 
unde se batii munţii în capete, ' 

—- Grea poruncă îmi dai! — strigâ Stârculii oftândii. 
„Audindii astii respunsii neașteptatii, tenărulii în- 

Sălbini, își aruncâ ochii afară din cortii, vedi că stre- 
jile ce-i pusese împăratulii spre pază, încă de când 
venise, sunt deștepte și numărâse și suspinândii grăi: 

1) In poveştile române provinii fârte adeseori acesta d6ue soiuri de ape. Apa mârtă are putere de a face dintr'unii omii tăiată în bucăţi unii omii întregii, dacii aceste bucăţi le pui li unii locii şi le speli cu dânsa; cri apa cea vie are putere de-a înviă pre morţi. —
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— Serisii ua fosta ca să mnecii ca țiganulii la 
malii și să perii, chiar cândi îincepusemii să nădăjduesciă.. 
că am isbutită, 

— Nu te întriştă, .— dise Stă reuliă, dupăpu-.. 
țină gândire, și mă aşteptă aci până în sGră, că mă 
ăpădă la supușii mer” să vădii nu se găsesee unul, 
care să cunâscă acele locuri şi. să se înduplice a le 
căleă ? dacă voii isbuti nu mă întoreti pent preste trei 
dile, când voii veni cu isprava gata. 

Audindă asta făgădudla mai veni puţină inimă 
bietului voinicii și după ce plecă craiul Cocorstâr- 
cilorii, şi vădă că se însereză și clii .nu se mai în- 
trece, F&tiă-trumosti se imbriieâ, se duse la palatii 
și ceră împăratului voie Pai adăstă trei dile. Impă- 
ratulii primi și elii se întârse înapoi ca să se culce mai 

„linescitiă, 
Cocostârculii, cum plec, sburâ spre impă- 

rația sa, ajunse numai decâtii, chiemâ la sine pre totă 
suflarea supușilorii scă și le făci întrebarea următâre : 

— Care din voi toți a mersi vre odată pre la 
munţii ce se batii în capete, din care curge apă vie și 
apă mârtă ? 

Audindii asta întrebare toți cci tineri și voimici 
tăcură și chiar dintre ccă bătrâni mai toți, numai unii 
Stâreii jerpelită, căufulitii, golașii, șehiopii și ehYorii 
eși din codirla tuturorii unde ședea pitulitii și apro- 
piindu-se de craiii dise: 

— Ei stăpâne am fostii odată și ca dovadă vă 
arătii ochiul moi celii se cursii și picăoruli meii celii y
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șehiopă, care sati betejitii din pricina accloră munţi blăstămați. | 
Craiulii  v&dendu-lă așa de schilodii se fiică că nu-l vede nică îlă aude și se întârse cu spatele spre elii și qise celorlalți: 

| — Care din voi primesee, ca pentr hatâraluă, craiului seii să se incerce a înfruntă tâte primejdiile şi a căleă acele locuri înfricoșate? 
Nici unul dintre eci tineri „si chiar “dintre cer bătrâni, dar? voinic, nu diseră nică pisii din gură, numai sermanulii Cocostârciă celii șehiopii şi nebăgatii În samă respunse : ! 
— Ei stăpâne, pentru hatârulii Inălţimei tale Sunt gata a-mi pune încă odată viţa în primejdie. 
Impăratulă tăcă încă odată întrebarea de mai 

susii fără a se uită la șehiopii și vădendii că cră-și nu 
primesce nici ună respunsi, se întărse în Sfârșitii spre 
densulii și-i dise : 

— Eşti în stare, tu slutele și prăpăditule să-mă 
indeplinesci porunca ? . - 

-— Așa nădăjduescii stăpâne ! 
— Nu mă vei da de rușine ? 
Nu, ducă-mi vei legă de aripe ce-va carne pentru 

mâncare și de piciore sticlele în care să pui apă. 
Stireii cetalalți riseră multii de semeţia lui, dar” 

el nu-și perdă cumpătulii și stărui în hotărirea de-a 
împlini porunca Domnului seii. Craiulii remase mulţă- 
mitii de el, îi legâ de aripe carnea cea mui prâspătă 
ȘI cea mai grasă, în legâ și de picăore sticlele și pe 
urmă îi dise: * ”
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— Călătorie bună 

Stireulăi plecă, se înălţă în slava cerului, trecă 

preste mări, preste văi, delură și munţi nenumărați și | 
după ce sburâ nentreruptii e6suri întregi remășita dilei 
și tâtă nGptea în revărsatulii zorilorii întrâ într”o pus- 

„tietate grozavă, prin care nu se zăria piciorii de fiinţă 
vie și începă să audă în departare unii sxomotii, care 

făcea părul să se rădice măciucă în eapuli omului. 
In sfârșit, pe când s6rele se rădicuse ca de o 

suliță pe ceri, v&dă şi munţii cei ingrozitori, ale că- 
rorii vârfuri se rădieaii unii spre resăriti si alții spre 
apusii și după accea se isbiaii: eu putere mare și făceaii 
unii sgomoti. mare, care spăimântă totă suflare ea vie. 

Pe când verfurile munţilorii . se depărtaii pregă- 
tindu-se. ca 6ră- -și să se isbâscă, Stăreulii se repedi 
spre €i ca să. între în sinulii lorii, unde eră apa vie 
și apa cea mârtă, dar” în acelii minutii cși dela 

“spatele munţilor o Rândunică şi sburândă spre 
cl îi strigă: 

— Nu merge mai nainte, căci ești perdutit! 
— Cine ești tu, care mă oprescă în cale? — în- 

treb Stâ reul ii. cu năcazii, | 
— Sunt dina ăstorii munţi, pre care Dumnedeii 

na insăreinatii ca - să scapi! de primejdie tâtă ființa 
vie, care are nenorocirea de-a călcă aceste locuri! 

— Ce trebue să facii ca “să scapi de primejeie ? 
— Ai venitii să ică apă vie și apă mortă ? 
— Da! 

Așteptă până la nămezii, că atunci munţii se 
odihnescii o jumătate de cssit. Cum vei vedea că trece 

' 

î 

,
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unii șfertă de câsii și că nu se mai isbeseii, sbâră în 
sluva ceriului, cobâră-te în mijloculii lori, ușcdii-te pe 
muchia. de pâtră, care este acolo între d6ue fântâne, afundă o sticlă într'o fântână și pre ceealultă în ceea- laltă fântână, aşteptă penă să se âmple -Și după neeca sbâră eu repejune și păzesce-te să nu atingi nici când 
te cobori nici când te rădică o petricică măcar, căcă 
esti perdutii, . 

După ce păserica sburâ și se făcă nevădută, 
Stâreulii urmâ povețele ci, aşteptă penă la nămâqi 
până ce încetară munții, apoi sburâ în slava cerului 
și se repedi ca glonţulii în gura cea nleră și adiineă, 
a munţilorii, se asedâ cu picidrele pe muchia de stâncă 
din mijlocii, afundâ sticlele în nuntru, și după ce simţi 
ză Sail âmplută, sburâ afară cu iuțlă ; când era însă 

se scape de totii isbi cu aripa o pâtră și câtii clipesci 
întruni ochiii munţii se năpustiră cu furie asupra al- , 
tora, se isbiră și apucară ceda bietului 
Stârci între vârfurile lori. Eli însă uu 
perdii corajulii, se smânci vertosii și scăpă de-acolo 
Sdravăni și nevătămată, dar? penele din câdăă 
Xemase intre capetele munțiloriă. Fără a băgă de samii astă perdere nensenmnată și fără a perde vreme, sburâ în slava cerului si sendrept spre cu- E) prinsuli împăraţiei stăpânului scii. 
 Ajungândă la verdeţă se aședâ pe unii copaciii înaltii, mă îmbucâ ce-va și se mal odihni nitelii și a 

d6ua di porni spre casa lui veseli, că a dobânditii isprava dorită, Pre sâră ajunse a casă și cum ajunse 
se duse la impăratuli și-i dise : |
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— am închinatiă stăpâue cu slujba care mi-ai dati. 
— Bravo, slugă credineiâsă ! — strigâ împeratulii 

veselii, —- am să te numescii sfetnicult mei cel mai 
de frunte. 

— Ha! ha! ha! — strigară de-odată - ecialalți 
Stârci, — după ce eră sehiopii,  chiorii și jerpelită, 
a remasii și bereii!... frumosii sfetnicii are să fie! 

— Nu rideţi de elii, că a remaștă bercii, “oste- 
nindu-se spre ași împlini diitoria, — dise împăratul 
cu mânie, ci rideţi mai bine de voi, că fără să faceți 
nemitii vrednici de laudă aţi remasă to ți fără 
de eddă! | 

Audindiă aste cuvinte Stâicir se uitară la e6de 
și plecară “toţi capetele în josii'cu ru- 
șine, căci toţi nu mai aveaii codi. De- 
atunci Stâreii ai remasu berei... 

Sră. împăratulă Stâreilori a: luati după 
acesta sticlele cu apa cea vie și cca mârtă și le-a duşi 
lu Făti-frumos i, Gră acesta la rendulii! seii le dete 
luă Albi-împăratii, ca Albitim păruti săi dee de nevastă. pre fiică sa, dupre cum le-a fostii vorba 
mai nainte, că adică, după ce-i va aduce apă vie și 
apă mrtă i va da pre fiica sa de ne astă, precum maă 
pe urmă întradevării că X-o și dete, ) 

VI. 
Să trecemii acuma la datinele și credințele Ro- 

mânilorii despre Coeostârcă, 

  

1) Calendariulii basmelor şi legendelorii populare române pe an. 1815. Bucuresti. p, 14—18, ”
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Dacă cine-va strică cuibulii Cocostâreului, 
s6ii îi fură Guele, sâii îi sparge vre unii oii, scii îi 
ie vre unii pulii și-l omâră, atunci spunii și eredii 
atâtii Românii din Bucovina câtii și cei din 'Transil- 
vania, că Cocosttreulii sbârândii se duce până 
unde află tocit și luândiă- unii tăciune apriusii în el o- 
banţii şi întoreendu-se cu densulii îndărăpții . aprinde 
cu densulii casa unde i-a fostii cuibului și bate din 
aripă ca să se aprindă totii mai tare. 

Din acesta cuusă apoi Românii. se ferescii torte 
de-a atinge cuibulii Cocostereului. Ba! ci caută încă 
ca și din altii parte să năi sentemple vre uni reti- 
Şi se feresecii totdâuna de-alii omori, credândă că celii 
ce-l ozi6ră are unii păcatii forte mare, pentr u că Co- 
costereulii nti face nimărui nici unii reii, ci din contră 
aduce norocii lu casa pe care şi-a făcută clii cuibalii. 

Barzele -- dice Dlii V. Alecsandri — de pe 
coperișulii căsii și Rîndunelele de sub streșină, 
sunt 6speți ncatinșiy fiindii apărați de legea sfântă a 

“ospețici ee domnesee din vechime la Români. 1 
E ă-și se dice că Cocostârculii are unii mi- 

PE rosii forte finii, şi dacă vre unii omii străinii, adică pe 
a cărui casă cuibul seii nu e făcutii, îti zidăresce, sii 
îi je Guele, sâi îi omâră vre unii pulii, apoi Cocoster- 
culii, de-ar fi dusmanulii seii cel străinii oră și câtii 
de departe cu locuinţa sa îl ventrese e, adică îl 
adurmecă după sudâre, se duce pe urma lui și Iuâudiă 

a. foci în pliscii îi aprinde casa. Vrea să dică nu numai 

  

N ») Poesii pop. ule Rom, Bucurescă 186, p. 15.
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celora, pe a cărorii case e făentii cuibulii sei, ci tutu-. 
roră, cară îi facii vre unii reă. 1) 

Mai departe eredii Românii, că Cocostereulii în 
totii anul, după ce Și-a seosii puii, aruncă pre unulii 
dintre aceștia josii stăpânului de casă în semnii de re- 
cunoscinţă și mulţămită, pentru că l-a lăsatii să-si facă 
cuibulii seii pe casa acestuia și -pentru că prin totii 
timpulii, câtii a statii aice nui sa intemplatii nică o 
neplăcere din partea ăsașilori, Și dacă i se pune 
puiulă aruncată înapoi în cuibi clă cră-si îlă aruncă 
Jos, căci dice că trebue să plătâscă, trebue să dee 
dajde stăpânului de casă, ) 

Dacă din euibulii Cucostercului pică unii pulii josă, 
fără să-lă fi arunezutiă părinţii sei su fără să-l fi aruncati 

„altuli cine-va, atunci e unit semnti bunii, căci se va nusce 
unii copilii la acea casă, Putulii acesta îi 
pusii înapoi în cuibiă.2) | 

In Âne, credii Românii, că nu multii după ce se 
pornescii Cucostereii dela noi și se ducii la ernatieii în 
țerile cele calde, nu e nică ârnu departe, ci și acesta se 
apropie cu pași repedi, prin urmare trebue de timpuriii 
să ne pregătimii cu cele trebuinciose pentru Grnă. 'Totă 
așa cred că când soseseii Cucostereii primăvâra, că 
mare mai multi să fie perii, mare să ningă; ci are s 

sc
 

isă trebue € ră-ȘI 

Pi 
« 

fie căldurosii și frumosi. *) 

  

') După spusa și credința Româniloră din satul Tereblecea și a altorii Români din Bucovina, ” 
*) Cred. forte lăţită atât în "Bucovina, câtii si în 'Transil- vania, după cum mi-a scrisă Dl G, Crăciunaşii, 
3) Cred. Rom. din 'Fereblecea. 

.) Cred, forte lăţită în Bucovina. 

x
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Când își acopere Cocostereulii puii, e unii semniă 
că în scurtii are să plâie. !, 

VII. 
Cu tote însă că Cucostâreuli nu face nimărui ne- 

mică, cu tote că elii este o pasere fârte folositâre, cu- 
răţindă împrejurimea, unde își are cuibulă de șerpi, 
solomâsdre, ș6recă, brâsce și de multe alte'vietăți stri- 
căcăose, totu-și are și el pintre Gmeni mulți dușmani, 
carii, pe când e dusii după nutreții pentru sine și puii 
scă, îlii înpușeă și-apoi, luându-i plisculii facii dinti”en- 
sul unii felii de plăsele de enţite, ră din fuerele 
pici6relorii sale flucrașe de cântatii, despre cari se 
dice că producii sonuri fărmăcătâre. 

Cum că Românii întradevăr ai avutii și mai 
aii încă și penă în Qiua de astă-i datină de-a face 
fluerașe de cântatii nu numai din fluerile Cucostâreului, 
ci și din Huerile altorii paseri mari, “precum sunt bună 
Gră Vulturii, pe lângă trădiţie, ne putemu încre- 
dinţă încă și din următârele versuri poporane: 

Fluerașii de fagii 

Multii dice cu dragii, 

Fluerașă de socii 

Multii qice cu foci, 

Flueraşiă de osii 

Multă qice duiosi.,, 

Dar acela, ce înpușeă Cucostâreuli trebue 
să pățeseii reii, ori că i senlemnesce vre unii picăorii, 
  

1) Cărţile sătenuluă rom. an, II. Gherla. 1830. p. 29.
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oră că i sentemplă altă nenorocire, căci e păcatii a 
omori o pasere, care nu face Gmenilorii nemică .reii, ci 
din contră numai bine. Sunt destule esemple, afirmă 
Românii, că cei ce aii înpușcatii vre unii Cucostâreit 
aii păţito fârte reii. 
„Casa, pe care-și face: Cucostâreuli cuibuiii, e o 

casă fârte norocâsă, îi merge forte bine, căci clă e ca 
unii prietinii, ca o schimă bună și noroedsă a căsii, și 
face omului de casă totii bine, numai dacă-i dă pace, 
ȘI Cucostâreuli își face cuibulii sei numai pe acele 
case, cară sunt curate, 6ră pe celelalte case nu şi-lii 
face nică odată. Dacă așa dară senpușcă Cucostârculi, 
atunci și binele și noroculii sbâră dela acea casă, a 
cărui stăpânii l-a înpușeatii. 

Așa credii Românii! 
In fine voii să mai aminteseii încă și aceea, că 

de familia paserei, despre care am vorbiti penă aice, 
se mai ține încă și alta, care se numesce Cucostâreii 
„negru sâii Barză uâgră lat. Ciconia nigra LI. germ. 
der Sehwarzstoreh. Despre acestii Cucostâreă însă nu 
sciii să aibă Românii vre o datina 's6ă credință, 

DA ——



Bâtlanuliă. 

I. 

Paserile, cari de cătră ornitoloiziști se numescii 
părdeidae“, germ. „Reiheri, Românii “le numescii 
Bâtlanit) să Bâtleni 2) sing. Bâtlaniă și Bât- 
l6nii, Gră pre femeiuscele lori Bâtlenee sing. Bât- 
lancă 3). Ai însă pentru fie-care pasere din acesti genii 
și câte unii altii nume deosebiti. Noi, în liniile urmă- 
târe, vom înșiră pre-toți Bâtlani i, câți li-sii Româ- | 
nilorii cunoscuţi după nume și vom arătă totodată şi 
puţinele credințe, ce ati ei despre dânșii. Da” mai 
nainte de-ai înșiră vom premite o deseriere generală a 
Bâtlanilorii 

Corpuli Bâtlaniloriu e forte slabii, pe de 
latură apăsată la unii loci, gâtul forte lungă și sup- 
ţire, capulii micii, ângustii şi turtitii, clobanțul ii în genere 

Şi maă lungii de câtii capulii, celii puţinii toti atâtii de 
lungii, cam tărișorii, drepti și pe de latură. turtitii;.. 
picidrele de-o înălțime mijlocie ; aripele lungi și late, 

  

1) B. Nanianii. op. cit, p. 106. — Dr. Cihacii. Ist, nat. p. 115. — Barciani Vocab, - 
*) Bariţiii et Munteni. Voeab, 
3) In mai multe părți ale Bucovinei, —
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însă la vârfi trunchiate, pentru că alit doilea, alii treilea 
și alii patrulea rândii de pene ati mai aceca-și lungime; 
c6da, care constă din 10 12 pene, e scurtă-rotundă ; 
celelalte pene de pe corpii sunt fGrte dese, moi și în- 
foiate, .pe temple, pe spate și pe peptii sunt în regulă, 
mal lungă, decâtii pe celelalte piirți ale corpului. Co- 
ISrea penelorii e diferită. 

Bâtlanii locueseii mai preste totă pământulii. 
Prin urmare mulţi dintre dânșii se află și?n ţerile locuite 
de Români, mat alesi în România șin unele ţinuturi 
ale “Lransilvanici și Ungariei. In Bucovina se arată 
numai f6rte rarii. 

II. 

„Bâtlanuli, Bâtlanulii-cenușiii, Bât- 
l6nuli, Gâltanulii, numitii în unele locuri încă și 
Erodiii!) și Stârecu?), lat. Ardea cinerea L. germ. 
der Yischreiher. . - - 

| Penele de pe frunte şi de pe crescetulii: capului 
ale acestui Bâtlanii sunt albe, pe - grumazii suriă, pe 
spate cenușii, pe părţile esteridre ale pântecelui negre ; 
o vrâstă de pene, care se începe dela ochi și se pre- 
lungesce până la partea înferiâră a grumazului, trei 
pene din cucuiăi, unii șirii întreitii de puncte pe partea 
superiGrii a grumazului, și penele aripelorii sunt negre; 

1) B. Nanianii. op. cit. p. 106, — Barcianit Vocab. 

2) B. Nanianii. op. cit. p. 106. — Laurianit și Massimii Glos- 
sarii, p. 194. — După A. de Cihac. Diction. II, p. 362. „Stârcit 
se chiâmiă puserea, care de cătră ornitologisti “se numesce lat. Gra- 
culus carbo, Pelecanus' carbo. !
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ochii aurii, loculii celă solii din faţă galLănii-verdiii, 
clobanțulă păiii, piciorele negricidse, 

Bâtlanulii acesta petrece mai cu samă pe locurile 
cele apătâse și se nutresce cu br6see, insecte și mai 
alesii cu pesce, 

TII. 

Bâtlanulii-secor țișoriii sâi Bâtlanuli 
roșieticii, lat. Ardea purpurea L. germ. der Purpur- 
reiher, 

Penele de pe creseetulii capului ali acestui Bât- 
lană, o vrâstă ce sentinde dela clobanții pent la ecfă, 
precum şi . laturile grumazului, penele fâlfâitâre de pe 
partea din susi a grumazului palide-ruginiă, partea în- 
feridră a grumazului și cCfa cenușii, Gri celelalte pene 
ale corpului cadii în surii-cateniii, 

Ac6sta specie de Bâtlanii se află atâtii în România, 
câtii șin Ungaria. - 

IV. 

Bâtlanulii albi să Erodiuli albi, 
lat. Ardea alba L. germ. der Edeleiher, 7 

| Penele. acestui Bâtlunii sunt albe ca nâua și forte 
curate ; ochii galbeni ; elobanţulii galbănti-închisăi ; peliţa 

„cea g6lă de pe faţă galbănii-verdie, 
Bâtlanulii acesta se află, însă acuma numai fârte 

rară, șin părţile de josii ale Dunărei, în România 
despre Dunăre.



1 V. 

Bâtlănașuli 1), lat. Ardea minuta LI germ. die Ziwergrohrdommel, * 
Penele de pe creseetulii capului, câfa, spinarea și umerii ai acestui Bâtlanii sunt negre-verdii, cele de pe aripe și de pe pântece ruginii, laturile peptului cu puncte negre ; pelița ochiului galbănă; elobanțulii gal- bănii-deschisii ; pică6rele 'galbene-vergii. 
Acesta pasere, care provine în tâtă Europa, șede 

peste di așa de ascunsă şi fără a se mișcă din locii în 
desimea stuhului să pe vre unii ramii, că unii omă de rendii, care nu-i sci datina și apucătura, de și ar vede-o, n/ar cunâsce-0. Ea se pricepe de-a alege ast- feliii de locuri, cari corespundă fârte bine colâreă  pe- 
nelorii sale. Ba! de multe ori își schimbă și posiţia, că 
cine-ar vede-o astfeliii, niei prin minte nu i-ar trece 
că e pasere, 

VI. 
B âtlanuli, Bâtlanulă-de-stuh i 2), nu- 

mitii . altmintrelea Bo i-de-baltă 3) Buhai şi 
Buhaii-de-baltă 1), lat. Ardea stellaris I/. germ. die Rohrdommel, i 

') Dr. Cihac. [st nat. p. 114, — A. de Cihae, Diet. t. II. p. 8, *) A. de Cihae, Dictionnaire t, IL, p. 8. 
3) B. Nanianii. op. cit, p. 106. — „Bo ii-de-baltii“ se nu- mesce puserea acdsta șin Transilvania, după cum mi-a scrisii Dl G. Crăcăunașii, 

' +) In Bucovina și Moldova, edi și Alecsandri Teatru t, II, îl. „par că ești ună buhai de baltă“, cr la 
| 22 

SS
 

p.
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Bâtlanulit acesta are unii corpii mai multii lati 
de câtii rotundii, grumazii lungii și grosii, clobanţii ân- 
gustii și lungii, piciore acoperite eu pene mai până lu 
glesne, aripi late. Crescetulii capului negru, partea de 
josii a grumazului surie și cu: pui galbeni, celelalte 
pene sunt ruginii, 

Bâtlanulii petrece îndecomunii pe locuri apătâse, 
pe marginea păreelorii și a apelorii stătătore. Nutre- 
ţulii lui de căpitenie sunt pesci, brâsce, șerpi, șopârle, 

„precum și alte vietăți mici, ce le pâte venă prin ape 
"și prin apropierea acestora. 

Paserea acâsta are datină de-a băgă capuli în 
apă și a strigă ca unii viţelii. Dela acâsta datină a sa, 
credii eii, că-i vine și numirea. de Buhai, Bu- 

haii-de-baltă și Boiîi-de-baltă. 

_Buhaiuli-de-bhaltă, după credinţa Româ- 

nilorii din Bucovina, pârtă visurile. Dacă dintru înce- 

putii, după ce Dumnedeii a, făcntii tâte vietăţile și?n 

urmă pre omii, mar fi fosti Buhaiulii-de-baltă, 

apoi 6meniă ar fi dormitii nentreruptii și-ar fi visatii 
multe de tâte. Insă Buhaiulii-de-baltă prin ra- 
getulii seii celii pătrundătoriii și totodată înfioriătoriii, a 

ruptii visurile, adică când a strigatii odată, 
Gmenii ce dormiaii duși vrendii nevrendiă -aii trebuitiă 

să se trezâscă - și sentrerupă visurile. Și de-atunci în 
c6ce Gmenii, când se culcă și adorinii nu potii dormi 

„multi, nică nu-și potii sfârși visurile, ci trebue să se 

p. 6r2. „de cel.carii facii bu,u,u,u, la s6ret. —A, 
de Cihae Dictionnaire t, IL. p. 80. — .



— 959 — 

trez6scă, căci Bu haiuli-de-balt ă îșă pune botulii 
în apă și strigă de se cutremură pământulii, că ori și 
cine trebue să-l audi, de și pe nesciute, ') 

Spunii mai departe Românii din Bucovina despre 
acâsta pasere, că atunci când se arată ea și strigă în 
locurile acelea, unde ma strigatii mai nainte, e unii 
semnii bunii, căci pânea în acelii anii va fi bună, anul 
în tâtă privinţa va fi mânosii. 2) 

- Când steigă Buhaiuli-de-baltă primăvra 
"de trei până la patru oră însemn6ză Delşugii în pâne, 
mai alesii la ţâră. 3) 

Totii de familia Bâtlanilorii se ține şi altă 
pasere, pre care atâtii Românii din Bucovinit câtii 
și cei din Transilvania 4) 6 numescii Corbii-de- 
n &pte, lat. Ardea nyeticorax L. germ. der Nachtreiher,: 

Crescetulti apului a acestei paseri, c6fa, partea 
superiGră a spinării și umerii sunt verdi-intunce: ați, ce- 

„lelalte părţi ale spatelui și grumazului cenușii ; pânte- 
cele găltiii, ochii purperii; ctoculii negru, la rădăcină 
galbănii ; picădrele verdii-gălbir. 

Corbul i-de-n6pte e forte lăţitii în Europa. 
Î Eli se află mai alesii în ţerile de josii de pe lângă 

  

1) Istorisitii de Constantinii Diaconescu din Calafindesci, 
2) Ist. de Sofia Frâncu și C. Diaconescu, 
3) Ist, de V, Flocea din Câmpulungii, 

-2) Barcianii Vocab. și Bariţiii et, Munteni Vocal,
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Duniire, prin urmare șin România. Vine însă adeseori 
și prin Bucovina. | 

Cuibulii seii și-lii face totdâuna pe arborii din 
apropierea Jocuriiorii apătâse, Unde nu sunt arboră, 
acolo numai rară când petrece, și dacă și petrece, apoi 
numai pe unii timpii fârte scurtă. Eli peste di dârme 
și numal pe la înserate începe a sbură și-ași căută nu- 
trețulii necesari. | 

Strigătuli Corbului-de-n6 pte e mai ca și 
al corbului de rândă, de-aceca Românii îl numescii 
Corbii-de-nâpte. 

Despre acâsta pasere, care strigă, scii mai bine 
disii eroncănesce numai n6ptea, credii Românii , 

că prevestesce totdâuna morte, și 'celii ce-o aude cron-. 
cănindii trebue în scurti timpii să mâră, 

Unii Românii din F'rătăuţii-vechi în Bucovina mi-a 
spusii, că unii cunoscutii de al lui, care a auditii acesta 
pasere întro nâpte eroncănindi pe de-asupra capului 
seii, nu peste multii după acâsta a și murităi, 

VIII. 

„Despre adevăratulă Bâtlani S6ii despre acea, 
“specie, care în Muntenia se numesce Erodiii și 
Stâreii, ai Românii și o legendă, care sâmănă până 
șin celea mai mărunte părţi cu prima legendă a Cu- 
costâreului. 

Etă -și legenda respectivă astteliti după cum mi-a 
împărtășito Dlui Orestii Lujană. . 

Dintru începutii dice că Bâtlanulă na fostii 
pasere ca acuma, ci el a fostii omi ca taţi Gmenii. 

.
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Intro di însă, stringenda Dumnedeii tâte târiitârele 
din lume, precum : șerpi, șoperle, solomâsdre, năpâ reci, 
brâsee, scoici, cobelci, .s6recă, și multe altele, despre 
a cărorii nume nu-mi potii aduce “aminte, și punendu-le. 
întrunit sacii mare, legă saculi bine la gură și după 
ae6sta chiemândii pre Bâtlanii la sine îi dete saculii 
sălii ducă la mare și să-lii arunee în nuntru, Îi dise 
însă totodată ca nici de cum să nu dezlege saculii ca 

„să vâdă ce e într'ensuli, că aport va fi vai și amarii 
de capulii lui!... câtii va fi și va trăi se va căi!... 

Bâtlanuli, făgăduindii lui Dumnedeii că nu-lii 
a deslegă și căntă în nuntru, luâ sacul cu târiitârele 

și se porni cu dâusulii spre mare, 
Dar -omulii e totă omii... De ce-i spui să se 

ferâscă mai tare, de aceca atinge mai multii... Când 
fu pe la mijlocii de cale și cărare, fiindii fârte curiosi 
să scie ce i-a datii Dumnedeii să ducă și să arunce în 
mare, se opri în locii, se trase sub umbra unui pomii 
din marginea drumului și acolo deslegâ saculii ca să 
v6dă ce e în nuntru, Dar nu apucâ bine a-lii deslegă 
şi dcuna tâte târiitârele deteră năvală Și, eșindii din- 
twânsulii.. pe ici în colo ţi-ă drumulă,... începură a 
fugi și a se respândi” care în cotro 0 ducea ochii și 
picădrele, temându-se ca să nu le prindă și să le bage 
Gră-și în sacii, . | , : E 

“Bâtlanulii, cum vădă acâsta, senspăimântă și 
începă a alergă după densele ca să le prindă și să le 
bage 6ră-și în sacii. Dar de unde să le p6tă prinde 

„pre t6te, după ce șerpii, șoperlele şi năpârcele se ascunseră 
prin bă, pe sub tufe și prin bortă, brâscele săriră în
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apă, racateţii și cobelcii se acăţărară pe ramurile tufu- 
rilorii și ale pomilorii, solomâsdrele se băgară prin 
mocirle și prin belți, mai pe-scurtiă fie-care căută a se 
ascunde unde putea și apucă mai de grabă. 

Dumnedeii, vare nică o faptii n'o lasă fară de res- 
plată, vădândii că chiar și omulii pre care l-a ţinutii 
elit mar credinciosii nu sa ţinutii de cuvântii, ci a cutezatii 
2 căleă- poruncă stu mâniatii pe dânsuliă și l-a prefăcutii 
într'o pasere, legânduci sucul de gâtii și dicendu-i că 
penă ce nu va prinde tâte târiitârele şi nu le va băgă 
Cră-și în sacii ca să le ducă și să le arunce în mare, 
după cum i-a poruneitii dintra începutii, penă atunci 
totii pasere să remîe, 

De-atunci și penă în (iua de astă-(i apoi a remașii 
acestii omii pasere, și totii pasere va remânea celii penă 
ce nu va prinde pre tâte tâiitorele din lume și le va 
băgă în sacul ce i l-a datii Dumnedeii, De-aceca Bât: 
lanulii ponă șin diua de astă-di îlii vedemii alorgândii 
în colo șin eâce și prindendi la târiitâre și băşzându-le 
în sacii. Și totii de- atunci Sa umpluti tâtă lumea de 

 târiitâre, pe când dintru începutii nu erati așa de multe, . 
ci numai atâtea, câte aii încăputii în sacul pre care i 
l-a datii Dumnedeii ca să-li ducă și să-l arunce 
în mare, . . 

Di



Cucora. 

- | Ţ. . 

E spre sfârșitulii tâmnei. 

Codrii și pădurile, dumbrăvile și luncile, pometele 
și redhurile, colnicele și câmpiile începii din ce în ce a 
deveni mai “tăcute și mai triste, eăci &speţii lorii cci 
mai plăcuţi, carii tâtă primăvâra și vera e-aii înveselitii 
prin concertele lorii cele armoni6se, drigălașe și/ncântă- 
târe, prin cântecele: lorii cele desmterdiitâre şi-aii luati 
remasii bunii dela densele. - | 

Tote paserile călătâre, atâtii cele cântătâre, câtii 
și cele necântătâre; atâtii cele dela munte, câtii și cele 
dela câmpie, și-aii căutatii de drumii și Sati duși Gră-și! 
în ţerile cele calde de unde aii veniti la începutulii 
primăcerii. 

„Ba! nu!,.. încă nu sa dusă tocmai tâte!... 
Ecă!... chiar acuma trece pe de-asupra nostră' 

de cătră medă- -n6pte spre mâqă-Ci unii triunghiii marețiii 
„de paseriă, cară în sborulii lori strigă nencetatii ca și 
când le-ar fugări cine-va demapoi. | 

” Și re cum se chiamă aceste paseri, șin' cotro se 
"duet ele?
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Acestea-sii Cuedrele sâă Gruele!... Se ducii în 
ţerile cele calde... Unii semniă, că la noi în scurtii timpii are să fie ră... Așa ni spună celii puţinii bătrânii, că îndată după pornirea Cucorelorii de- pe la noi se apropie și Grna. , 

Și re ducu-se ucestea paseră până în ţerile cele 
calde, ori ele se mai oprescii in vre unii locă ca să se mai odihnâscă puţină? - 

De se “ducii, de nu se ducii, de se may opreseii 
unde-va oră ba? nu sciă!... Seiii numai atâta, ce am 
auditii şi eii dela alţii, și ce am auditii, aceea voescif să istoriseseii și ei, 

II. 
Când se ducii Cuedrele dela noi în țerile cele 

calde, dice că-se află o simă de Gmeni, cară le sciii 
opri în locă și nu le lasă să mergă mai departe. Cei: 
ce le opreseii, dice că se punii în calea lori, facii cu! 
ascuţișulii unui cuţitii unii cereti în pămentii, în mij- 
loculii cereului faci o eruce mare, ră în mijloeulii erucei 
acesteia împlântă apoi cuţitulii cu vârful în pământiă 
și de-asupra pe mânunchiii punii o pălărie sâii o cușmă, 
Când facii cercul și crucea, atunci numără Cuedrele, 
Gră când împlântă  cuţitulii în pămenti rosteseii nisee 
cuvinte misteriâse, nisee farmece, cari numai lori le 
sunt cunoscute, 

” Ă 
Eră-șă se dice, că unii din acești vrăjitori cum 

vădii Cunedrele trecândi, se descingii de brâii, îl punii 
colaci pe pământă, rostescii câte=+a envinte tainice, 

- și-apol înfig unii cuţit în mijloculii brâului colăcitiă.
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Făcându-se acâsta, crede poporulii, că Cuedrele 
nu potii sbură mai departe în triunghiii, cum li-ă datina 

a lorii să sbore, nu. potii trece granița, ci îndată își perdii 
calea, se oprescii în loci, se învârteseii împrejurii, precum 
e încolăcitii brâulii sâi cereulii împrejurulii  cuțitulu;, 
se încâlceseii, se amestică și âmblă apoi în colo șin 
câce bete de capii, nesciindii ce să facă șin cotro să 
apuce, și numai atunci își află Gră' calea Și poti călă- 
tori mai departe, dacă le daii drumulii, adică dacă des- 
facii ecea ce aii făcutii mai nainte. | 

Și de cum-va sentemplă ucâsta fărmăcătorie diua, 
apoi Cucdrele tâtă diua senvertescii pe susti, ne- 
sciindii ce să facă, cră dacă sentâmplă aceâata sâra, ele - 
se cobdră josii, și. penă în deminâţa următâre nu-și ur- 
m6ză calea. 

Mulţi spună, că aii-vădutii pre atari Gmeni oprindii 
pre Cnedre și ele atâta ce sati invertitii, până ce, 
ameţi:du-se de capii, aii căduti josii... Dar fapta 
acâsta se consideră de unii mare păcatii, căci ele ni- 
mărul nu fucii nică unii reii. !) 

„Acestea-sii credinţele Românilorii despre Cucdre, 
ce avuă de gândi să vi le spună. 

III. 

Nainte însă de-a le perde din vederi să ne mai 
oprimii puţină și la numirile poporane ale acestori pa- 

1) Cred. Rom. din Transilvania, com. de Dlă Gr, Crăciunaşă, a celorit din Ungaria, com. de Dli E. Popii, şi a tuturorii Români- lorit din Bucovina.
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seră, cară, după cum crede poporuli, prin pornirea lori 
dela noi ni anunţă "neîntârdiata apropiere a ernei, 
„Im Bucovina și 'rausilvania ele se numescii C u- 

core sti Cocâre sing. Cucâră sâi Coeră şi 
Grui sing Gruiă, dem. Gruwișori.1). In unele 
ținuturi din Ungaria Gruhe sing. Gruhă.2) Eră în 
România Grue3), lat. Grus, cinerea Beehst, germ. der 
Rranieh. 

: Bărbăţelulii acestui solii de pasere se numesce 
Cuedrii scii Cocorii și Gruiu, | 

| Dela cuventulii Gruiii eredii că vine și numele 
unoră eroi de legende și balade, precum sunt bună Gri 
„Grue Gruzăvanul ue și „G rue Sângeriie 9 

TV. 
La Românii din Transilvania se află o doină po- 

porană, care sună istii mod: 

„Bade, de urituli tei, 
Face-nw6iii trestie în tă! 

- — „Fă-te, mândră, ce-ţi mai place, 
: Că şi eii de locit noii face 

Face-moti Cocorii-de-baltă 
Pasce-v'oiii trestia 16ti 
Și te-oiii pasce și pre tine, 
Totii nu scapi, mândră, de mine! 
„Bade, de uritulii teii ' 
Face-moiii o flâre n tâă! 

!) Com. de Dliă Gr. Crăciunașii. 
-?) Com. de Dl E. Popii. 
3) A. de Cihae, Dictionnaire t. II, p. 115. —
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— pFăcte, mândră, ce-ţi mai place, 
Că și căi de locii noii face 

Unii voinicii cu eâsa 7n spate 
Și te-oiii cosi și pre tine 

Totii nu scapă, mândro,. de mine! ) 

Nu seiii dacă „Cocorulă-de-ba | tă“ despre 
care se face amintire în acesta doină, e bărbăţelula 
Cocdrei, despre care am vorbitii mai susii, ori altă 
pasere. Fiindii însă că Co corulii, după cum ni spune 
istoria naturală, petreez pe locurile cele apătâse și se 
nutresce, pe lângă vermi, scoici, cobelci (melci) insecte 
și amfibii, încă și cu plunte, pre cari adescoră le sedte 
cu rădăcini div pămenti :) e de presupusi, că „Coe o- 
ruliă-de-balt ă și Cocorul îi, bărbățelulii Cocdrei, 
sunt una și aceea-și pasere. NE E 

In fine voiii să mai aminteseii încă și aceea despre 
Cocdre, că, după cum spune poporulii, când sburândă 
pe susii spânzură, apoi nu este departe o furtună. 3) 

Când se adună Cocorii și plâeă, atunci e semnii 
că Grnă va fi timpurie.-. Când porneseii Cocorii pe 
la Sântă-Maria-mare, Cră-și însemnâză, că va fi 
rnă timpurie. *) 

  

*) Maria Precupii : „Doine şi hore din Ardeii publ, în" „Șe- detGrea“. an, I[. Budapesta. 1ST77. p. 53. 
*) Heinrich Rebau. Naturgeschichte fiir Schule und Haus, Sechste Aullage, Stuttgart 1871. p. 449,. ” 

: 3) Calendariii pentru Pucovina pe an. 1811. 
*) Cărţile sat. rom, Gherla 1580. p. 34 

roi —



Crâstelulă. 

Ţ. 
In serile cele sănine și frumâse din luna lui Marii. nu odată ni sentemplă să audimii pe?ntinsele fenaţe și semă&nături o. vâee scârțiitâre, care resună, ca și când cine-va ar horțăi unii beţișorii peste dinţii unui peptene, Vâcea acesta, cu puţine întrerumperi, resună până târdiii n6ptea, și din revărsatulii zorilor penă după resăritulă s6relui, însă fârte rară din unul și acela-și locii, ci 'ând dintro parte când din alta, totu-și numai în cu- - prinsulii unui antunitii ținutii. 

„_ Paserea, care reproduce scârțiitura acâsta, se nu- mesee de cătră Românii din Bucovina Crestelii și Cerstelii, de cătră ccă din Moldota Cărsteii și Cristeiii i) de cătră cer din Transilvania Crâsteiii şi Crâsteii2) de cătră cei din Muntenia Cârstetui 
dem. Câ rsteiașii 3) Eră de cătră cer din Banati 
Crastaiii și Cresteţii t) lat, Crex pratensis Beehst, 
germ. der Wiesenknarrer oder Wachtelkânig. 

  

1) A. de Cihae, Diet. t. II, p. $9. — Dr. Cihae, st. nat, p. 1lf. 1) Petri Vocab. — Barcianiă Vocab. 
3) Ananescu op. cit, p. 112. — com. de Dli p, Ispirescu, 
*) Com, de Danii I. Stoicescu și Jos. Olarii,
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Crestelulii e de d6uedeci și nue centimetri în lungime, de patrudeci și șepte în lăţime, de patru- spredece în . lungimea aripelorii şi de doi în lungimea, codii. Penele de pe spinare sunt castunii-deschise; aripele roșietice; gușa albă ; pliseulii drepti și mai scurti de- 
câtii capulii. 

Loculii de petrecere ali Crestelulut sunt mai ci samă fenaţele și semănăturile cele albe. Eli se ată mai pretutindene în Europa. - Merge și vine la noi cam de- o-dată cu Prepeliţele, Se nutresce cu lăcuste, cărăbușă, vermi, cobelcă mică și cu semânță de crbă, 

II | 
Crestelul îi, după credința poporului românii din Bucovina, stă în relaţiuni amarâse cu Prepeliţa, de-aceea petrece clii mai în acelea-și locu, unde petrece și acesta, și totii de-aceca se duce Și vine'la noi de- odată cu Prepeliţa. | 
Mai departe, spunii Românii din Bucovina, că Crestelulă eo pasere fârte curată, de-aceea în- 

dEmnă elii totdcuna pre Gmeni prin cânteculii seti ea să se ţie câtii se pâte de curați, să nu fie nici odată 
leneși și neîngrijiţi. | 

Când Crestelulă “cântă forte desi „cârrrste 
„eârrrst“, atuncă se dice că cântă a vreme închisă, 
a negură. Eli cântă numai o lună, odică când e rbă 
în fire, Gră cum se sfârșesce ârha de cositii şi adunatii, 
amorțesce, și mai multi nu cântă, ci se trage prin
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tufișuri sc la margini de apă şi acolo trăesee până ce 
se duce dela noi. 1) 

III. 

O doină poporană din Muntenia, în care, pe lângă 
alte paseră, provine și Crâstelulă, sună “precum urmeză : 

Frunda verde de aninii, 

Cine-i ca mine străină ? 

Numai Mierla din pădure, 

Cârsteiuliă din ariăture, 

Dar nică că nu sunt străini,. 

Ci-să de inimă hăini : 

Mierla-și are frăţiorii 

Totă pe Sturdulă pestriciorii ; 

Cârsteiulii de soridră 

Ciocârlia vinecidră. 

Mierla sueră ?n tufişe, 

Sturguli cântă prin rărişe, 

Unulii p'altulăi se desmicrdă 

Intristarea ca să-și perdă, 

Cârsteiaşulii ţiuesce 

Ciocârliu-lă liniseesce 

Inimirai potolesce. 

Frunqă verde măriicine, 

Numai mie mare cine 

Durerile să-mi aline, 

Numai pentru mine mu e 

ÎnimiGri-nii ca să spue 

Ca avutii. și ea odată 

Dulce mamă, iubiti tată, 

Soridre, frăţiorii, - 

  

!) Istor. de Const. Diaconescu din Calafindesci,
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Carii mă Tubiait cu dorii ; 

Ca mai avută, şi nu are, 

O puicuţă ca o flore, 

Ce-mi rexipea grijile, 

Imi goniă durerile 

Şi-mi înduleea dilele. 

Fruneă verde de cicâre 

Bat'o crucea ursitâre, 

Și-ar topi-o sântulit sâre, 

Că mi-a ursitii cu urâtii 

Să fii singurii pe pământ : 

Din totii, ce-am iubiti pe lume 

Să le: seiii numai de nume ; 

Din toţi ccă ce mă jubiaii 

Și cu dragii mă desmierdaii 

Nică unulii să nu trifescă 

Pământulii să-i învălâscă, 

„Vai de vinii, vai de pelinii, 

Vai de voiniculii străinii ! 

Ca unii meri singurii la drumii, 

De rodesce, nu-i priesce, ” 

Ba spre reii îi folosesce: 

Câţi drumașă călttorescii 

"Toţi în elii sburiitoreseii, 

Crengile că i le frângii, 

Tulpidra cu focit plinge 

Chiar cu lacrime de sânge, LI) 
N 

După acâsta doină fârte frumosi Crâstelulii 
sâii Cârsteiulii stă în relațiuni amorâse nu numai 
cu Prepeliţa, după cum am arătatii mai susii, ci 
încă și cu Ciocârlia, cu Ciocârlia vine- 
  

:) I. Minescu. „Doine poporalei publ. în „F6ia so- cietăţii Românismuliii, an. [. Pucuresci, 1870. p. 4$,
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cidră. Când Crestelulu e întristatii, când nemică nu-i 
tienesce, atunci Ciocârlia vine la densulii, începe a-lii 
desmierdă, a-lii linesci Și a potoli inima, cea cuprinsă 
de durere. ”



Corla. 

Corla, numită altmintrelea și Cu rlă-veride, Găi- 
nuţă, Găinușă și Găinușă-d e-apă!), lat. Stagnicola 
chloropus; Gallinula ehloropus Li. germ. das Teichhuhn oder das griinfiissige Rohrhuhn, e de treidecă și unu centi- metri în lungime, șesedeci în lăţime, dueqeci în lungimea 
aripelorii și șese în lungimea codii. Penele de pe spate i sunt maslinii-închise, Gră cele de pe pântece cenușii ; 
picădrele. verdi ; clonțulii la rădăcină roșii 6ră la vertiă galbănii. i 

Corla e respândită mai preste tâtă Europa. Vine „la noi pe la finea lui Martie și se duce abia în Oc- tobrie, : Locul ci de petrecere sunt Yazurile și nai cu 
samă acelea pe a cărori suprafaţă pluteseii diferite plante, 6ră malurile li sunt acoperite cu stuhii. Indtă 
f6rte bine și cu ajutorăulii aripelorii chart și pe sub 
apă, 6r' când e persecutată se cufundă fârte adâncă în 
apă, scoţendă din când în când numar elonțulii. afară spre a aspiră acri. Cuibulii sei, care e împletitii din rămurele de trestie, și care cam de regulă plutesce prin stuhii, conține de dâue ori pe anii câte cinci până la 

!) Barcianii Voce, — Bariţii et Muntână Voe, »Curla verde unii feliii de sitarăii cu botii lătăreţiii germ. Domsehnepfe, 
. 

- 25
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"unspredece due verdii, cu punete ruginii, pe carile Corla 
singură le clocesee în decurșii de trei septămâni, Puii 
cum ieșii din gădce, dcuna începi înotă cu maiea lorii,. 

„Nutreţulia Corlei constă „din insecte, cobeleă mică, 
vermă, plante de apă și din semânţa acestori din urmă, - 

o —



Lișiţa. 

Lişiţa, numită altmintrelea și Leșiţă!) Găină- 
de-apă și Săreca?) lat. Fulica atra L. germ, das Wasser- 

”huhn, e de patrudecă și șepte centimetri în lungime, șepte- 
deci și optii în lăţime, dâuedeci şi trei în lungimea ari- 
pelorii și optii în lungimea codii. Pe spate negrie, pe 
pântece cenușie; capulii și grumazulii negru; lumina 
ochilorii întunecatii-roșă ; căoculii albii 3 picidrele, a că- 
rorii degete sunt îmbinate cu o peliță 'ce servesee 
sprenotare, sunt întunecate-suriă și spre glesne gal- 
bene-verdii. ! i aa 

Lişiţa e respândită preste t6tă Europa. Pretu- 
tindene, unde se-allă lacuri și Xazură acoperite cu multi 
stuhii și pipirigii o putemii ori când întâlni din luna 
ui Martie și pene cătră finea lui Octobre. Ea sbâră 
torte. grei, înotă încetii și se ține nui multi la marginile 
apelor și prin stuhii: Cuibulii “sei, în cure se Guă şepte 
penă la cinespredece ue galbenc-surii și împestrițate cu 
puncte negrii și catenii, e așa de iscusitii și solidă îm- 

  

1) Bariţi et Munteni Yocab. pe 150. „Leșiţa, speţie de siinușă de apă, — Barciană „Leşiţa == găinușă de apă, 
„2 4. de Cihae, Dictionnaire t, II. p. 335, 

23
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pletiti din pipirigii verde și din rămurele de trestie, 
că pâte întwensuliă, când se revareă apa peste maluri, 
senâte dempreună cu puii sc fără să i sentmple 

„vre unii reii. Nutreţulii seii- constă din diferite inscete 
de apă, din vermi și din plante fragede. 

De



'"Lebăda 

TI. 

Cea mai frumosi, mai curată și mai albă dintre 
tOte paserile, câte le sunt Românilorii cunoscute, este 
Lebăda, dem. Lebeqidră, lat” Cygnus olor L. 
germ, der zahme Schwan. Și fiindă că Românului î 
place f6rte multii curăţenia și frumuseția, de-aceca elii 
pre muerile și mai cu samă pre fetele cele frumâse, 
cari âmblă f6rte curatii și albii îmbrăcate le as6mănă 
totdsuna cu Lebăda, 

4 

Pi „Lebă da, în poesia poporană română, figureză 
totd6una ca unii simbolii de curăţenie, frumuseţe și albime. 

Dovadă . despre acâsta fie-ne următârea doină din 
Transilvania, care mi-a comunicat?o Dlii B. B. Josofi: 

- Dintre due mândre-a mele 

Nuseiii la care-oiit mai mere. 

Cea mierie nu-mi trebue 

Nici la mârtea mea să vie, 

Cea 6chișă ca murea 

Şi albă ca Lebăda 

Acolo-mi petrecii vremea,



Altă doinii poporănă din Bucovina, î în care o fâtă 
se plânge asupra drăguțului sei fiindii că acesta voesce 
so lese și, de bună samă, să-și caute pre alta, sună 
precum urmâză: ! 

Frundă verde arțăraşi, 

Te cunoseii, bade, pe pasă, 

MN Că ţi-i voia să-mă laşi. 

Când așă sei că me-ă lisă 

Mai albuţă naşă purtă, 

Albuţă ca Lebădua, 

Rumănă ca călina, 

Roşie ca vișina, 

Să-ţi rupi, bade, inima- 

Și ţie” și mâne-ta! 

   

Da nu numai în poesie, ci chiar şin prosă, ! și 
mai cu samă în povesți dăm fârte adeseori preste: 

| Lebăd ă, 

! Cugetii că fie-căruia îi va servi nu numai “spre 
distrugere, ci și” spre plăcere povestea, ce o reproducii 
mai la vale, a cărei eroină e o tâtă de impe ratii prefăcută 

“în Lebădă. , | 

Acâsta poveste am audito încă pe: când cram 
studinte la gimnasiulii din Sucâvă 'delu unii dascali 
bătrânii din sătulii Stupea poreclitii „Lrişeuţ ă, pentra 

"că cântă forte frumosii în tri IȘCĂ, . 

II. 
A fostii odată, . , 

Ca nică odată, | : 

Că de n'ar fi fostă şi mar fi;



Nu sar povesti, 

3 XNici noi mam grăi, 

Că Dumnegeii binevoesce 

Ca să spunemiă în tâtă scra câte-o poveste. 

Noi dicemit, 

Că nu suntemii 

De când cu poveştile, 

Ci cu due, trei dile mai nainte, 

De când puricele se potcoviă 

Cu n6ue ocii de ferit la unii piciorii 

Si i se părea că-i e prea usorii. 

Noi îlii trimiteamii la Odobesci 

Să ne-aducă cărți domnesci 

Să spunemii și noi poveşti, 

A fostii odată unii împăratii tenără. Impăratulii 
acela s'a dusii! într?o di cu toți . sfetnicii sei la 'venatii 

într”o pădure, care nu eră tocmai tare "departe de 

curțile împărătesei. - 
După ce a ajunsi împăratulii în pădurea accea ș 

după ce a întrată dimpreună cu toți sfetniciă sc ș 

ccialalți venători în nuntru, âmblară câtii âmblară cu 
toţii în. colo șin eee, fără să afle ce-va de înpușeatii. 

a 
Etă însă că pe când socotiă acuma împăratulii, 

că nu va mat află nemieă de venatii, și voiă să sentorcă 

îndărăptii a casă, dă întro vale fârte frumâsă și plă- 

cută, îimpănatii eu felii de felii de flori mirositore. Pe valea 
aceea, mai mergendi elit o bucată “bună de loci, dă 

de-odată cu ochii de-un jază fârte mare, așa de mare 
_că nime nu eră în stare să trecă peste densulii până 

de ceeulaltă parte, dâră numai atunci când ar fi încunju- 
atii ţermurile lui, ... altmintrelea nu! 

L
e
 
e
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Pe iazulii acela zări împăratul o Lebădă forte 
frumâsă, albă ca omătulii, care înotă în colo și'n edce 
și din când se cufundă în apă şi prindea pescă. 

Impăratuli, cum o zări, întinse areulii și vol so 
săgete, po - | 

“Insă Lebăda, vădendu-li că voesce so înpusce, 
nu stete multă pe gânduri, ci-i Qise: 

Inălţate : 

- Impărate ! 

Stăi în locii nu mă 'npușcă, 
Că mă dâre inima!.,, 

Impăratulii, audindu-o astfeliă vorbind, sa miratii 
"fârte tare cum pote o pasere ca să vorbâseii... El 
nu-și putea închipui așa ce-va, ci cuget că pâte altulii 
cine-va a rostitii envintele de mai! nainte, și de-uceca 
nu se lăsă “până ce nu puse mâna pe lebăda de pe azi. 

După ce a prinsi acuma Lebăda aceea, na 
voitii mai multii nemică să vâneze, ci se întârse cu 
dânsa a casă și i-o dete-uni ţiganeec, care se află 
la curtea împărăt6scă ca bucătării, ca acesta s70 taie 

X-o pregătâscă de cină. 
Țiganea luâ Lebăda și voi so taie. Insă Lebăda 

i se smânci . din mână, bătă de trei oră: din aripi și 
câtii ai bate în palme se prefăcă întro fetiș6ră așa de. 
frumâsă, de curată și de albă la faţă, că nu mai eră 
alta ca densa, în totă ţinutulii acela. 

Țiganca, cum a vădutii ac6sta minune, sa spă- 
riatii și-a alergatii totii întro fugă la împăratulii ca să-i 
dee de scire ce s'a întomplatii. 

şi să
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Impăratuli dintru începutii nu voi să credă, dar” 
e . 

ducându-se după aceea singurii în bucătărie și dândii 
; 

cu ochii de fâtă, care eră mai frumâsă și decâtii o dină, 
stete co fărmăcatii când o vădă că e ușa de frumosă.. 
Eră după. ce-și mai veni în fire se repedi lu dânsa, o 
cuprinse în braţe și începândita o desmierdă şi sărută 
o rugă de ertare pentru: nenorocirea ce eră să-i facă, 

Fâta îlă ăertâ și-i povesti apoi din firii în pării 

tâtă istoria sa, cum că adică ea este fâtă de împăratii 
că mai are due surori, cari asemene sunt prefăcute în 
Lebede din pricina tătâ-ne-seii și-a maieeă sale, carii 

le-aii blăstămatii ca să se prefacă în lebede. | 

Tenărulă Impăratii ascultă cu luare aminte întrâgă 
că istorie. Eră când acâsta sfârși de povestitii așa de 
tare îlii pătrunse la inimă că începă a lăcrimă. Apoi 
nu multii după acâsta și-o luâ de soție. 

Țiganca, care socotia în mintea ci cea prâstă, că 
tânărulii împăratii va luă-o- pre dânsa de soţie, cum se 
cunună acesta cu fâta cea dei împer atii, prinse ură fârte 
mare asupra tinerei împărătese și căntă tote chipurile 
şi mijlâcele dâră o va put nimici întruni felii sc 
formă. ” 

Multii tipi însă, cu tâtă stăruința că, pa pututii 
E nici unii reii să-i facă. Eră împăratulii și cu împără- 

sua ia 
tesa trăiaii în cea mai mare dragoste și pace, nică 
visândii maear cu ce felii de gânduri negre se portă 
tigan a. . . 

Ba! ca ferecirea și bucuria lori să fie și mai 
mare, și mai deplină, le dete Dumnedeii și unii fiii...



Acunia se, simțiaii că ceci înuă nOrOCO și mai fereciți 
Gmeni din lume. - 
| Dar pe semue „nu le-a fostii împărţită ca să 
trăscă lungii timpii împreună. 

Acesta a fostii adică așa, că avludii împăratulii 
KE unde va fi avutii unele „trebi: de pusii în cale, își luă 

remasii bunii dela. sotia sa și, se duse pe unii timpii 
maj îndelungatii de-a casă, ” 

Cum se porni “muperatalt, țiganca, care demultii: 
ținea impăratescă sâmbetele, căutâ tâte mijlâcele dâră-și 

“ajunge mai de grabă scopul. Deci întro deminâţă, 
fiindii fOrte frumosii afară, dise ca cătră stipâna-sa : 

— Dâmmne! înălțată împărătesă ! câtii e de fru- 
mosii în grădinuţa cea cu flori,... pare că e ună raiii, 
nu altă... numai de-a dragulii să te pr âmbli prin 
densa!.. Ore war fi bine să ne preâmblămii și noi o 
Iceă ?...-Fii una v? ași sfătui să ne duceinii macarii pe 
vro câte-va minute Ja primblare. .. 

“Tenăra impărătâsă, nici visândii macar. despre 
ceea ce voesce ţiganca să facă cu dânsa, o ascultă și 
se duse lu primblare prin grudinuța cea cu floră. 

In grădinuţa, prin care se primblaii ele, eră și-o 
fântâniţăe. 

Când se apropieră de fântânița aceea, dise ţiganca 
ătră împărătâsă : 

— Înălţată împărătâsă ! ian să ne uitămiă puţinii 
în n futiniţa acâsta să vedemii ori de ești măria ta totii 
șa- de frumâsă ca șin oglindă ? 

Impărătâsa se apropiă de fântâniță și se plecâ ca. 
să se uite în nuntru.



Țiganei a, bucuria că, se apropii pe din dosii de 
densa şi apucându-v de piciâre: mai de grabă de câtii 
X gândi o'aruncâ în fântâniţă şi-o înceâ. Eră după ce” 
Sa mântuitii acuma de dânsa, se apucă ca de cârmuitii 

gospodăria, crescândă totii odată şi pre băeţelulii, ce-a 

e.
 

remasii dela impărătesa, purtândii cea mai mare grilă 

de densulii, așa, încâtii toți curtenii și vecinii se miraii 

„de erescerea acestuia, ' 

| Nu multii după acesta sosi şi împeratulii a casă, 

și cum sosi întrebâ de bucătăriță, adică de ţiganciă, 

unde e împărătâsa, , . - 

C
o
p
 

“Țiganca vielenă și prefăcută i-a respunsii  dicendu-ă 
că întro' deminâţă împărătâsa sa gătitii forte frumosi, 

a eșitii în cerdacii şi dându-se de trei ori peste capii 
sa prefăcutii cră-și în Lebădă, cum a fostii mai 
nainte, și sburândii Sa cam mai dusii, dar” în cotro sa 
dusii nu pste să-i spue. 

Imperatulii, audindii acesta și cugetândii cum că, 

ceea ce-i spuse țin unea e adevăratii, sa supăratii forte 

tare, că lungii timpii singurii nu sciă cc sii se mai facă 

de scârbă, 

Dela unii timpii însă, vădândă e că purtarea ţigancei” 
este forte bună şi că îngrijesce ca o adevărată maică 

de crescerea fiului şeii, işi puse în gândii ca so ice de 

;soţie, și hotări chiar şi. diua pe când să fie cununia. 
z După hotarirea aessta vesti elii în întregii cuprin- 

suli împărăției sale; ca toți cei ce. seiii cântă, toți mu- 

sicauţii să vie la serbarea nunţii sale,
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Pe când însă se întemplaii tâte acestea din fân- 
tânița, în care â încecatii țiganca pre împărătâsă, a cres- 
cutii 0 răchită « cu trei rămurele în verfii. 

Trecendiă întro di unii băiatii cu oile pe lângi 
grădina împăr ătâscă a întratii în nuntru ca să-și taie 
o tilincă, și, din întâmplare, oră cum va fostii, des- 
tulii atâta că se duse dreptii la răchita cea crescută 

* din fântâniţă și tăindii rămurelulii celii din. mijlocii își 
făcu o tilincă dintr'ensulii. Eră dpriă ce a făcute și, 
cșindii afară din grădină, a voitii să cânte într”ânsa, 
tilinca a începutii singură a cântă și a dice: + 

Nu cântă biete tare, 

Că ret inima mă dâre 

După ali mei copilașii, 

Ce-a remasii. în legănașii,- 

Țită sterpă mi-l adapă, 

__"Țiţă de negră ţigancă! 

Băietulii, de bucurie mare, cum audi cânteculii 
acesta, lăsâ oile singure şi alergândi totii într'o fugă a 
casă a spusii tătâ-ne-seii tâtă întâmplarea cu _tilinea, 
de unde și cum a făcut?o și până ce-a începutii a cântă 
întrensa,. 

Tătălă băietului însă nu voi nică decum să-lii 
erâdă, ci din protivă luândă unii băţă incepă a-lii m&- 
sură peste spate și a-lii mustră de cca lăsatii vile sin- 
sure. Apoi lu: ându-i tilinca îl alungâ să se ducii mai 
de grabă la o, | 

Băietulii, ce-avea să f 
tacă și să sentârcă la vă, 
mai capete o scărmănătură, 

. RS acă 2... trebui să rabde, să 
dacă îi eră cu voia să nu



— 309 — 

Tatălui seii însă, voindii a cereă oră de e udevă- 

ratii ceea ce a spuşii băiatul, luă acuma și elii tilinea 
și începi a sula întrensa, 

Tilinea €ră-și începă singură a cântă şi a dice, 
însă nu ca mai nainte, ci așa: 

Nu cântă moșule ture, 

Că reii inima m& dore 

După ală mei copilasi, . 

Ce-a remusi în lezănaşii, 

Țiţă sterpă mi-l adapă, 

“iţi de negră ţiguncă! 

Neseiindii omulii censemnare uit versurile acestea 
_a aruncati tilinea intro ladă, fără să-și mai bată ca 
pulii cu densa: și cu: ceea ce-a cântatii ea... Se vede. 
i mavea când ași bate capulii cu asemene Jueruri! 

Bietulii băiatii, bătutii mării de tatăl seii, se în- 

târse supăratii la oile, cc. le-u fostii lăsații singure. 
Insă câtii de bătută eră, totu=și doruli şi dragostea 
de-a cântă în tilineă ma perdut?o. Deci aducându-ă 
elii aminte că la răchita din fântâniţa grădinei împă- 
ătesci aii mai- remasii doi crăcuzori, se duse de grabă 
în colu. și mai tăindi unii erăcușorii își făcă altă tilincă, 
cugetândii că și ac&sta „va cântă ca și cea de mai nainte. 
Dar de giabu X-a fostii tâtă așteptarea și bucuria, căcă 
tilinea ce. și-o făcuse, acuma nu cântă nemică singură, 

şi așa eși elit din eri ădină : Și se duse în trâbă-și. 

Etă însă că nu multi după acesta, trecândii pe 
lângă casa omului celui eu tilinea cântărcță spre curtea. - 
împărătâsei o mulţime de musicanți, omuliă îi î întrebă
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oră de mar fi bine să mârgă casă cânte și clii la'nunta 
împăratului, de 6re ce se pricepe târte bine a cântă în 
tilincă 2 a 

— Da cum să nu fie bine! — respunseră musi- 
s- canții; — ai dâră vai auditii, căi oră și cine sci cântă, . 

fie din ori şi ce instrumentii va îi, să mergă și să cânte. 
Omulii nostru nu se lăsă de done ori sfătuită Și 

îndemnatii... Luâ de grabă tilinea din ladă şi merse 
și elit. la curtea împărătâseă. | 

După ce şii ajunsi acuma musicanţii la curtea 
împărătâscă, unde eră o pregătire ne mai pomenită de 
nuntă, și după ce a căpătatii și omulii nostru rendi 

și încependii 
mai nainte a 

ca să cânte, a scosii tilinea de sub brâ 
a suflă, întrensa, tilinca a începutii ca ș 
ânta singură şi a dice: , 

iii 

şi 

Nu cânta moşule tare, 

Că reii inuma mă dâre 

- După alii meii copilașii 

- Ce-a remasii în leginașii, 

Țiţă sterpă mi-l adapă, 

Țiţă de nâgră ţigancă! 

Împăratul, cum audi cânteculi acesta, se minună 
fOrte tare de densulii, însă și mai multi se minunâ 
cli de tilinca moșnâgului, care a cântatii acestii cântecti 
duiosii.: Deci luând ună galhiănii și dându-lii moșn$- 

- gului ceri ca să-i dee tilinea. ca să cânte și elii într'ânsa. 
Moșnegulii nu se puse de pricină, ci-i “ae cu 

cea mai mare plăcere tilinca, mai alesii că el nu sciă 
censemneză cuvintele ce le cântă acâsta.
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Impăratulii, Iuândă tilinea si suflândii întrânsa, 

acâsta din noii începă a cântă singură, însă de astă 

dată “unii glasii multi mai trăgănatii și dios, multii 
mai pătrurdătoriii 

: Nu cântă, soțule, tare, 

Că reii inima mă dore 

„ Dipă ali meit copilazii, 

Ce-a remasit în legiinaşii, 

Ţiţă steepă mi-lă adapă 

Țiţă de ngră ţigancă!... 

Silesce, dragii, silesce, 

Pe ţiganco prăpidezce, 

“Căcă de nu vei face-aşa 

Soţia sa depărtă!.,. 

Toţi speţii, câți se aflaii de faţă, cândii audiră 
cânteculii acesta se mirară, da” nici unulii dintre dânșii 
nu: scia ce va sensemneze, 

Țiganca însă, care asemenea se află de f faţă, ăi, 
pentru dânsa se făcuse acesta pregătire mare și stre- 

lucită, cum audi cânteculii, îndatii se și pricepi în cotro 
ţintesce. Deci, ca să nu fie descoperită fapta ci cea 

urică6să, sendreptă cătră împăratulii șimtrunii tonii 

am rug; ătorii Ji, cam rostitii, îi dise: 

= 
e — Inălţate împărate! nu te face de risii și bat- 

jocură cu tilinca acâsta înaintea 6speţilori, ci mai bine 

fe-o și-o aruncă în focii ! 

Da împăratulii nu voi so asculte, ci din pro- 
tivă, simțindu-se înc âtit-va atinsit de cuvintele țigancci, 

o făcă și pre dânsa cu de-a sila ca să cânte în tilineă.
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Cu mare greii Sa înduplicată țiganea să ice tilinca 
„În mână și să cânte într'ânsa, căci prea bine sciă ea 3 

'ă tilinca și de astă dată va cântă vre unii cântecii, 
ce nică decum nu-i va veni la socotâlă, 

Şi-avă totă dreptatea, căci tilinca, cum a prinso 
țiganea în mână, a și începutii-a versui, însă nu (lise, 
a mal nainte, „soţule“ “și „țiţă de nâgră 
țigancă“ ci ea a cântată așa: | 

Nu cântă, duşmancă, tare, 

Că vai inima me dâre 

După ulii meii copilușă 

Ce-a remasii în legănașii, 

Ţiţă sterpă mi-lii adapă 

Dela tine, rea ţigancă!, ., 

Frunqă verde lemnii topită, 

Tun fântână m'aă sverlită 

Și-acolo mai priăpăditii, 

Dar Dumnedeii. samdurată 

ȘI elii că ura luminatiă 

Să A istui împărat 

Soții iubită și lăudatii ! 

Țiganca, de ciudă și mânie mare, când audi cu- 
vintele aceste a, aruncă tilinea cine sei unde, cugetândii 
în mintea că, că se va sfiirmă bucățele ȘI Du va pute: 
mai departe nemică cântă. ” 
S 

Dar” ma fostii să fie așa, după cum a cugetatii 
țigancu, căci tilinca, în urma aruncăturei celei avame, 
Sa prefăcută întro dâmnă tânără și așa de trumâsă, că 
nu se pâte spune,



__ Acâsta eră împărătâsa, pre care a fostii aruncat?o 
țiganea în fântână. . | 

Impăratulii, cum o vădă, o cuprinse în braţe, o 
sărută cu duledță, și-o întrebâ: unde a fostii ca atâta 
vreme, și de ce nu $a arătatii până acuma? 

Impărătâsa îi respunse, că ea a dormitii în fântâna 
din „grădina împărătescă, unde a aruncat?o „Egra 
țigancă“ cu scopii ca ea să sc facă apoi împărătâsă, 
și dacă nu sar fi aflati băatulii mosnâgului, care și-a 
făcutii tilinca din unii rămușorii alti răchitei ccza eres- 
cutii din acea fântână, ca ar fi fostii perdută pentru 
totdcuna, ră ţiganca sar fi făeutii împărătâsă ; șin 
urmă: sfârși cântândii: o 

Și-acuma, dragă, silesce, . 

Pe ţiganc'o pedepsesce 
Căci de nu veă face-așa 

Soţia-ţi s'a depărtă! .., 

. Impăratulii, cun audi acesta, chiemâ îndată pre 
băiatulă moșnegului și-lii întrebă oră de este advăratii 
că elii a făcutii tilinea aceea dintunii rămușorii a răchiteă 
crescute din fântâna ce se află în grădina împărateâscă? 

— Inălţate împărate! — respunse băiatul, — 
să nu vă fie cu bănatii și cu supărare, “am fostii. așa 
de îndrăsneţiă,... e adevărată că eii am făcutii tilinea 
dintro rămurică a răchiteă acelea şi cum am începutii să 
suflu întw'ensă, ea singură, a începutii a cântă și-a dice: 

Nu cântă, băiete, tare, 

Că reii inima mă d6re



= 
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După ali men copilaşii, 

Ce-a remasii în legănașă, 

Țiţă sterpă îlu adapă, 

Țiţă de negră ţigancă! 

Așa a câutatii tilinea, și ei, cum am audit?o,. de 

bucurie, am băsatii oile singure, am alergatii totii într”o 
fugă până a casă și am spusii tatei: că Ceă cum și 6că 

ce,. Dar” tata, în loci să se bucure și elii de-acâsta, 
ES = 

m-a luatii tilinca, mi-a trasii o scărmănatură bună și 
na alungatii înapoi la oi. Eii, .bătutii cum eram, mă 
întorscă înapoi la oi, mai săriă încă odată în grădina 
Mariei tale și mai tiăial încă: unii erăcușorii din răchită, 
cugetândii că şi tilinea ce voiii face-o de astă dată încă 

va cântă ca și cea de mai nainte. Da” mam înșălatii, 
căci tilinca, ce-am făcut?o a dâua 6ră, ma cântatii sin- 

gură ca cea dintâiii,.. Atâta-i, Inălţate Impărate! totii 

ce-ţi "potii spune, mai multii nemică!.. . 
Impăratuli . a ascultati cu cea mai mare luare 

aminte tâtă istorisirea băiatului, și după ce a sfârșitii 

acesta de istorisitiăi a luatii și i-a datii unii darii forte 
frumosii, Cră pre ţigancă a poruncitii ca sa prindă și 
so omore pentru fapta că cea urită. 

"Și cuma poruncitii, așa sa și întemplatii. "Țiganca, 

mai nainte de-a se putea face împărătesă fu omorită ... 
Așa li senteniplă tuturorii Gmenilorii celorii fărădelege!... 

Eră împărătâsa, după ce sa vădutii scăpată de 

țiganca cea reutăci6să și urici6să și după ce a începutii 

cră-și a se veseli și a trăi în bine cu soțulii sei, s'a 
rugatii înt”o di acestuia so lese ca să se ducă a casă 

la maica su și să-și 1ee remasii bunii dela densa.
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Impăratulii a lăsat?o. 

Ea - atunci s'a datii -de trei ori! peste capii, s'a 
prefăcutii cră-și în Lebădă, cum. a fostii, când a 
aflat'o împăratulii pe iazii, a sburatii apoi până la maica-sa 
şi punându-se pe casa părințâseă a începutii a. cântă : 

Remâi maică sănătâsă 

Dacă n'aă fostii bucurâsă 
Să mă vegi la tine'n casă; 

” Si-atunci maică, draga, mea, 

Atunci că me-i mai vedea, 

Când a Î şi sa antempla 

Să-mi perdii împărăţia, 

Dară per'atuncea ba! 

După acesta, fără să mai aștepte să vâdiă ce a, 
ice maica-sa, a sburatii înapoi la soţulii scii, la Imp&- 
zatulă, şi puindu-se pe-o forâstii a începutii Cră-și a cântă: 

Ian sclă-te soţule 

Și deschide ușele 

Și deșteptă-ți slugile 

De le veţi credinţele, 

Că de când m'am măritată 

Pe maicuţa am lăsată 

Surorile s'ait depărtată, 

Și din Lebădă, de-odată, ! 

Nevastă adevărată 

Eu, dragă, că m'am făcutii 

În dragoste și în bine 

7 Să trăescii mulţi ani cu tine. 

Și de-acuma Înainte 

Lebiădă nu m'oiit mai face. 

apr



De-acum caută de mine 

“Să nu lipseseii dela tine. 

Vedii noroeulii că-mi slujesce, 

De-acum moiii mai prinde pesce : 

„Acum nu sciit fi-va bine, 

Impcrătesă-sii pe lume!... 

Apușră, vai de mine, 

Cum nvaşi scăldă ei în tine, 

Dar vai peniţele mele 

Cele albe, frumușele 

Le-am dati surorilorit mele, . . 

Acum staă și socotescii 

Cum oiii să le nimerescii, 

De surori mă 'despărțescii | 

Și maica mi-o prăpădescii, 

Vai Dâmne ei ce-am făcută, , E 

Cum ciu trăl pe pământă? 
Nuseiii cum a remânea 

Cu împăraţia mea?.,, 

Dâmne sfinte şi'ndurate, 

Cerescule împărate, 

Cela ce esti în vecie 

AuQi-m&, mă rogii ţie, 

Zadarnicii si nu-mi fie 

Acesta împtrăţie ! 

După ce a cântatii ea și acesti cântecii sa datit 
" Gră-și de trei oră peste capii, sa prefăcutii în femee, 
cum a fostii dela începutii, a întratii apoi la bărbatulii 
'seii în casă și a trăitii cu acosta mulţi ani în bine și: 
ferecire, și vor mai fi trăindii încă şi acuma, dacă nu 
vor fi muritii demultii. 

Si-am încălicatit pe-o prăjină 

Și vam spus și eii o minciună, 

Și-am încălicatii pe-unit paiii de secară



Și Vam spusă o poveste în astii seră 
i-am încăilicatii pe-o şea 

a "Si Wam spuso tocmai aşa! 1) 
  

:) Dia Dimitrie Vişani, de locii din satulit Putna în Buco- vina, mi-a trămisit încă o poveste, care e co-va mai scurtă de câtii acâsta și se deosebesce numai prin aceea, că în locii de [im părati figurâză unii feciorii ttnără de boeriii, și în locă de trei surori prefacute în Lebede, numai o singură fâtă asemenea prefă- cută în lebădă, pre care o ie feciorulii de boeriii de soție; și cântecele Lebedei nu sunt așa de lungi. In colo amendâue csempla- rele sunt totii una, ! Ă 

 



Gânsca. 

I. 

Româniloră, după câtii seiii eii până acuma, li e 
cunoseută numai o singură specie de Gânsce stii 
Gâsce după nume, și aceea e Gânsea-selbatică, 
lat. Anser cinereus M. et-W. germ. die Graugans oder 

„ Wildgans, dela care se trage Gânsca-de-casă. 
Atâtii bărbăţeluli Gânscei-selbatice, câtit 

şi celi al Gânscei-de-casă, se numesce Gâns- 
canii!), Gâseani și Gânsacii, dem. Gânsă- 
celiă. | 

Puii de Gânscă se numescii, mai alesii în Buco- 
vina Boboci, dem. Boboeci sing. B o bocii, dem. 
Bobocelii, fem. Bobocică, pl. Bobocele.. 

O Gânscă mică, prizărită, s6ii și o Gânscă mică, 
dar frumușică și grasă, se numesce Gânscuţ ă, 
Gâscuţă, Gânscușdră, Gâscuşră, Gâns- 
culiţă și Gâsculiţă. 
„După făptura, şi colârea penelorii împartă Românii 

Gânscele-de-casă în: 

1) Antonii Pannii. Proverbură, Part, 1. p. 32 și 33.
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G ânsec-page, sing. gânsci ă-pagă, a cărorii 
aripe sunt porumbe 'sâii părumbaee la colâre, adică 
cenușii și pătate cu negru; 

Gânse c-bârze, sing. Gânscă-bârză, cari 
aii pene sborşite, înfoiate; 

Gânscecere e, sing. gânscă-er €ţă, a cărorii 

pene sunt forte creţe; 

Gânsce-vinete, a: cărorii pene peste totii 
corpulii sunt vincte; 

Gânsec-albe, cară sunt peste totii corpulii albe 
ânsoce-cenușii, a cărorii pene peste toti 

corpuli sunt cenușii. ! 

S 

Când strigă Românii pre Gânsee, adică când le 
chiamă la sine ca să le dee de mâncare, (ici „Li b a 
Gră când le alungă, le depărtâză dela sine spunii „halea, 
spre deosebire de Găini, pre cară, când le alungă, 
spunii „hiși“ sâi „hușiit, Gră când le strigă spui 

“„pufii“, Atât „iba“ și „haleas, câtiă ȘI hi ş îi 
și „hușii“ sunt adverbe, cură se pronunţe mai multe 
ori după olaltă. 

Partea inferiâră a piciGrelorii atâtii dela gâsce, 

câtă şi ela tâte celelalte paseră notătâre se numesce 
plabăt. Dela acesti substantiv sa formatii „apoi și 
adicetivulii „Lăbă natie. Eră peliţa cu care sunt. îm- 
binate degetele lubelorii se numesce „pân ză“, 

Dela strigătulii »S agaga“ alii Gânscelorii sa 
formatii verbuli „a gâgăis, precum și substantivele 
„âgăitie și prâgăitură“ în înţelesii de strigătii, 

care se aplică numai piâscelorii,
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» “In unele locuri, precum în Muntenia, spunii Ro- 
mânii, în locii de „gâgăi“ și „gâră is, duprecum ni 
arată urmatorăuli proverbii: 

Pi 

+ Când la adunare multă 

Spui ce-va ce nu te-ascultă, 

„Dăle pace tutuloră: 

Şi. le qi că eştă la mâră, 

căci atunci: 

Par căi gârăescii gâscele 

“Și sbârniescii museele. 1) - 

O mulțime mare de gâsce se numesce „găscărie:, 
s6ii „gânscarie“; Omulii ce le pasee „e âscari tis, 
femea „gâscăriţ ă“ 

II. - 

Ce se atinge de datinele și credinţele, ce le ai 
Românii despre. Ga nsee, trebue să spună că. ele în 
cea mai mare parte semănă cu celea despre Găini 
și Reţe, și maă alesă în privința punere closcelorii 
la clocitii: 

Ouele de să scă, cari voeseii să le 'pue sub 
cloșcă ca acesta să le clocescă ă, le caută mai întâi la 
zarea luminci s6relui ca și pre cele de găină, ca să 
vedă de sunt bune ori nu. Eră după ce le-aii cereatii 
și aii vădutii că sunt bune, le punii mai ântâiii într”o 
cușmă și apoi din ae6sta le aședă în e cuibariă. 
  

1) A. Paunit. Proverburi. Part, FII. p. 9.



„_Acâsta o facii Românecele de-aceca, pentru că, după 
cum spunii cele, să iasă toţi boboceii de-odată din. 
6ue, și nu pe rânduri: unulii câte unulii. 

După ce sa împlinită acuma timpulă clocirei și 
după ce aii eșitii toți bobocii din găocile sti ghiocile 
Guelorii, Româncele îi pună în pâla catrintei Și-apoi, 
cu ochii închişi, îi scotii pre toţi afară la păscutii, anume 
ca să nu-i vâdă și să nu-i mânânce Uliuli,... 
senchidă și Uliulii ochii, când îi vede, precum : ii 
închisii și ele ochii când k-aii scosi afară, 

Aceste datine și credinţe, cu puţine deosebiri se 
află și la Româncele "din Transilvania. 

Româncele din 'Fransilvania, îmi serie Di Gr. 
Crăciunașii, înainte de-a seste puii de gâscă, adică 
bobocii, la piiscuti, îi afumă cu găocile- de. 6ue din cari 
ai cșitii, adica unit puii de gâscă întruni ciurii, 
ciuruli îlii portă de-asupra găocilorii de Gue, cari sunt 

„aprinse, așa ca să pâtă întră fumul prin ciură la pui. 
a Totii femeea, care i-a afumatii, îi seste şi afară, 

și pe când îi scâte merge cu spatele înainte şi închide 
ochii până ce ajunge afari, de unde îi mână apoi la 
păscutui. Făcendii acâsta, eredii femeile, că Gata, pre 
bobocii, ce întwacesti modii i-ati scosii afară ă, nu-i vede 
și prin urmare nică nu-i prinde ca să-i mânânce, 

III. 

Poporaulii românii din Muntenia și din Dobrogia, 
după cum mi-a spusă unii bărbatii de tâtii încrederea, 
are datină de-a duce a doua di după cununie, totii
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cântândi și jucândii, o gâscă friptăpe vârqă 5 ȘI 
aședată pe o tava ca presentii la nuniieci mari. 
Ac6sta datina, care nu pâte fi eschisă dela nici o nuntă 
românâscă din amintitele ţeră, trebue să fie o reminis- 
cință fârte vechie. . 

Totii în Muntenia și Dobrogia este datină, după 
cum rai Sa spusii, de-a da, în prima, di a postului mare, 
pre câni în tărbacă, adică ai hicăi, ai bate și 
ai măltrătă grozavii de tare, pe când de Gâsce caută 
cu o deosebită luare aminte și îngrijire ca să nu li 
lipsâscă nemică în acâsta di, să aibă tâte cele trebuin= 
ci6se în abondanţă, 2) Ă 

- In privinţa datinci de-u bate cânii în ueâsta di, 
care la Românii din Drobrogia se numesce Ti) e i, 
Dl T. 'T. Burada serie următârele: 

„ln mai multe comune și mai cu samă în comunele 
Seimenii mari și Seimenii mici, este obieciulii, ea în 
cea ântâiii Luni a. postului mare, să se bată și să se 
chinuâscă cânii; acesta di se numesce jijei. 

„ăcestii obiceiii fârte curiosti pâte că este o remă- 
șiță romană, ca amintire despre scăparea capitolului de 
invasiunea Galilorii, prin gâscele sacre pe când cânii 
ait dormitii:* tanto silentio în summum evasere est non 
eustodes sollum fallerent, sed ne canes quidem sollicitum 
  

1) pă da în tărbacă“ se dice în Muntenia nu numai 
despre câni, ci adeseori și despre Gmeni, aşa d.e. când pre unul 

- lait bătuți, când X-a trasii o sfântă de bătaie de sta dusă vestea, 
atunci se dice că „Vaii datii în tărbacăuu ” 

3) Vedi şi V. Gr. Popi, Conspectii asupra literaturci române 
şi literaţilorii ei dela începutii și „pEn€ astădi. tom. 1. Bucurescă, 1875. p. 35,
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„animal ad nocturnos strepitus exitarent, anseres non 
fefellere, quibus sacris Junonis in summa inopia  cibi 
tamen abstinebatur, quae res saluti tit (Fit, Liv. lib. 
V. 41.)1) 

IV. | 

Untura de gâscă o întrehuințâză Românii 
la mai multe morburi. Așa spunii ci că acâsta e bună 
de peptii, de reulii copiilorii, precum și de-o 
mulţime alte bâle. Unii, după cum li-ă adică și bâla, 
se ungii și-și frâcă en densa corpulii, Gră alții o bei. | 

Ma ţ ele bobocilori, după cum arată urmă- 
târea poesie poporană din Transilvania, care mi-a tră- 
mis'o Dli B. B. Iosofii, se vede că o samă de vrăji- 
târe le întrebuinţâză la vrajile de uri: 

— Ce-ai pusi cumătră la focii ? 
— 50 găină și-unii bobocii, 

“ Găina sto facii friptură 

Și boboculii saramură, 

Maţele bobocului 

Să le dai bărbatului. 

Să se ducă dracului ! 

Vrăjitorele, ce facii pe dragoste sti pe ur- 
sită întrebuințeză o mulţime de lucruri, chiar și de- 
acelea, - cari bunacuviință nu ne lasă a le înșiră aice: 
Prin urmare nu trebue să ne mirămii, căn acelea- Și 
farmece și vrăji întrebuinţâză ele și maţe de boboră. 

1) O călătorie în Dobrogia. Iași. 1880. p. 22. 
+ 
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V. 
Merită a fi însemnate Și Vo câte-va proverbe, 

cară S'aii născutii dela datinele gâscelorii, 
Acelea sunt: 

Dece gâsce când se pornescă 
„Pe unii câne-lii biruescii, 1) 

Adică când sencareă mai mulţi gureșă de capulit + 
unuăa, fie acela câtii de tare în ale sule, totii îlă in- 
vingii, 

* „Ba nevoe cân d ajungi să cumperi 
ordii dela gâscer 2) se dice despre Gmenii cecă nevoieși, ” 

Cine fară adi unii acii | 
Mâne fură ună gânsacii, P 

Acestii proverbii forte lăţitii se aplică celora ce 
începii a se deprinde la fapte rele, 

»LOmna se nu mără bobocii. E cunos- 
cutii din esperință, ca -dintre tote galițele, bobocii sunt cei mal espuși periculelorii şi bolelorii. Pre mulţi îă mânâncă Ulii, mulţi perii de cobe și de alte bile, şi când sosesce tâmna te trezesci că mai mail remasii, 
Deci proverbulii acesta, care e sinonimii- cu „urma 

„alege, se aplică mai cu samă 6menilorii lăudăroși, 
carii promitii prea multe. - 

„DĂ. Pannă. Prov, P. III. p. 91. 
*) Idem de cadem. p. 72, — 
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„Nu may strică ordulă pe gâsce sti 
cu gîseele« Acesti proverbii se aplică atunci, când 
“d. e. unii omii se lasă prea multii poftitii la ce-va, 
când unii omii nu sci a preţul unii lucru ce toescă a 
i-l da. ” | 

VI. 

„In fine Gâsecle sunt considerate de Români 
și ca nisce auguri, ce prevesteseii timpulii,- | 

Când se aruncă gâscele și reţele în apă și se 
scaldă lărmuindă și bătendii din aripi, e unii semnii, 
că în curendii are să ploie, | 

Când vinii de timpurii gâscele'selbatice 
și alte paseri călătâre, esto unii semnii că oră va fi 
frig = 

î, ori va îngheță. 
Când se batii gâscele și strigă în jurulii mâncării 

lorii, e unii sezinii că Erna va fi timpurie,!) = 
Când de cătră tâmnă începi gâscele domes- 

tice a sbură pe susii și departe, e asemenea semnii 
ca va fi Erna timpurie. ,| 

1) Cărţile sat, rom. an. III. Gherla. 1850, p. 29, 32 și 31, 
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Califaruli. 

“Califaruliă, lat. Casarea rutila ; Anas rutila 
„Pall. germ Rostguns, Rostente, e de șesedecă și doi cen- 
timetri în lungime, de o sută șesespredece în lățime, de 
treidecă și șese în lungimea aripelorii și de patruspre- 
dece în lungimea codii. Partea cea mai mare a pene- 
lorii sale e de col6re ruginie ; ochii cafenii ; botulă negru; 

„grumazulii galbănii-întnnecatii ; aripele parte albe, parte 
negre; c6da luciii-nâgră ; picădrele sure. 

Calitarulii e cunoscutii numai Românilorii 
din Muntenia, Dobrogia și Bulgaria, fiindă că el pro- 
vine mai multii numai în acestea ţeri șin Rusia m6- 
Qă-dială, de-aceea și numirea de Califar e cunos- 
cută numai acestorii Români, pe când în alte părți lo- 

„ cuite de Români nu e cunoscută de felii. 

oi —



Rața. 

e a 
Dintre tote speciile de reţe, câte ni le întiițișază 

istoria naturală, poporulii români, după câtii sciii ei 
“până acuma, cunsce numai vo câteva după nume. : 
Acelea sunt următârele : - 

Raţa-selbatică lat. Anas boschas LL, germ, 
die Stockente, Wildente. 

Raţa-de-ghiaţă, o specie de rață selbatică a 
cărei botii, după cum mi-a spusii V. Flocea, 6 ca fe- 
resteulii și taie €rua ghiaţa cu dânsulii, 

Raţa-oltEncă, 6Gră-și o specie de rață selba- 
tică, a, cărei pene sunt negre, | 

Raţa-beșin6să, asemenea unii felii de rață 
selbatică. . ” 

Raţa:de-casă, sâi simplu Raţă1), numită de 
ătră Românii din ţinutulă Slăniculul în România 
Naţă2) de cătră cei din Banată şi anume din juruli 
  

?) Asupra adevărateă etimologii a cuventului „Ra pă Dl V. 
M. Burla a scrisă unii studii forte înteresantii şi instructivă, care 
Sa publicatii în „Convorbiră literare“ an. XIV, Iasă 1880 71. p. 21%. sq, 

. 2) V. ML. Burla studiul cit. în Conv. lit, p. 95. — B.P. 
Hâșauii. „Cuvente din bătrâni“ tom, II. p. 17, ” :
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Ohaba-mâtnicului, - după cum mi-a scriși Dlii 1. Stor- 
cescu, Râţă cu „ea, de cătră - Românii din Istria 

“Ratză!), 6ră de cătră cei din Macedonia Rossă: 
pl. Rossile.) Acâsta Raţă se trage dela Rața cca 
selbatică, 

Raţa-mută. Acesta eo specie de rață de 
casă, dară cu multii mat mare decâtii rața cea comună ; 
pe grumazii e cam ruginie-nlgră, peste totii se dice că 
e ncgrie, și mare nică unii felii de glasă, adică e 
mută, ” 

Causa, pentru ce Românii nu le cunoseii după nume 
pre tâte rețele câte esistă -este, că cele mai multe 
dintre aceste paseră nu sunt indigene, ră acelea, cară 
se află în țerile locuite de Români, sunt fârte rar, 

| Despre Reţele-de-casă, avându-le Românii 
necontenit denuintea ochiloră “Și ocupându-se în cea 
mai mare parte cu crescerea și cu înmulțirea lori, ati 
fostii cu neputinţă ca să maibă, ca și despre celelalte 
galițe, atară datine și credințe păstrate din MOȘ 

„ Stremoşi, - 
Deci, lăsândii pre Reţele cele selbatice la o parte 

să petrâcă în bună pace pe unde se uflă, voii înșiră 
în șirele următâre legendele, datinele și credinţele Ro- 
mânilorii numai despre Reţele-de-tasă astfeliii 
"dupre cum le-ati moscenitii și păstratii din strebuni. 

Mai ântâii şi ntâiii vom începe co legendă a 
Reţei, care mi-a istorisit?o George 'Țuguiii, românii 
bătrânii din Bilea, satii în Bucovina. 

  

1) V. AL. Burla în Conv. lit, p. 922. | | 3) Idem de eadem p, 219,
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| LI. 

Etă și legenda respectivă ! - 
Ati fostii odată unii bărbatii ȘI-o femee sermani, 

sermani ca vai de dânșii. Tâtă averea și mângăierea, ce 
o aveaii ci eră unica lori fiică, anume Il6n a, pre 
care 0 luzii totdâuna cu sine ori unde se duceaii la 
lucru ca să-și câștige” pânea de tâte dilele, căcă numai 
din Jucrulii mânilorii gale trătati. | 

Etă însă ciPntro Qi, fiindii acești doi soți „torte 
bătrâni, se bolnăvesce tatălii Ilen ci și, zăcândă vro 
câte-va septămâni, mâre. . o 

Il6na şi cu maica sa erati forte seârbite pentru 
acesta perdere mare, însă ele nu putură. multii sta lo-. 
culuă a plânge și-a jel, ci trebuiră să so ducă mai de- 
parte lu lueru, ca și mai nainte, pentru că nevoia le 
scotea cu nepusa?n masă din casa, 

Nu multii după acâsta se bolniivesee şi maica, 
Ilencă și peste vo câte-va dile mâre și ca, | 
> Acuma, remâindă Il6na fără părinți, fără rude 

şi fără cunoscuţi, ce să facă ?.,. cur să-și plece ca- 
pulii. ?... în cotro să se ducă?... Ii sta mintea, locului, căcă nu sciea ce sănc6pă. | | 

Dar Dumnegeii, care e tatăl tuturorii Gmeniloriă, 
și nu lasă nică când pre copiii cei sermani fără aju- 
torii, îi -dete unii cugetii buni... Il6na eră fârte fru- m6să, cu minte și harnică.. Deci vădendii ea că alteum nu pâte eși la capătii, se duse la boerăulii din satii și 
se îmbiâ la acesta ca argată, 

| 25
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Boeriuli, vădendă că copila, ce-a veniti la den- 
sulii, e frumâsă, curăţică și îsteţă, o primi bucurosi 

„în slujbă, 
7 

| Il6na, deosebitii că eră fârte harnică din firea ci, 
mai eră încă și ascultătâre și supusă. Ori ce-i dicea 
bocriulii sâii dOmna : acestuia să facă, ca pe loci și făcea 
Și așa a slujitii ea mai lungii timpii cu credinţii pre 

" stăpânulii și stăpâna sa. 

Dar nică la boeriulii acesta nu pută ea să stee 
multii. timpii, căci nu departe de satulii, în care locuia 
boierulii, se află o estă de hoți. Capitanulii hoţilorii 
acestora, de unde și până unde, a vădutii pre Il6ua, 
Sa îndrăgitii întronsa și-și puse în gândii ca so fure, 
Deci chiemândii elii întro di pre consoții sei la ună 
locii li dise cu să mergă vro câți-va dintre dânșii la 
boeriulii numiti, să fure pre Il€na și pre căţelulă 
boeriului, cu care Il6na avea datină a se jucă, dar” 
să n'o fure cu puterea, ci numai cu amăgitura. 

Nici unulii însă dintre consoţii lui mai voitii să 
mergă, hu sciii de temere ca să nu fie prinși sci să 
păţescă altă ce-va... 

Căpitanul, vădendii că nime nu voesce să-i facă 
„pe voie, dise că va merge elii singurii. Şintradevării 

că elii s'a și dusii la boeriii și cum a ajunsii acolo sa 
îmbiatii ca să-lii primâscă de argatii. . 

Boerăulii, vădendii că e omii voinici. și nesciindii 
cine-i și cu ce scopii a venitii la densulti, l-a primitiă 
bucurosi în slujba sa. .
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- Multii timpii stete căpitanulii ca argatii la hoerăii 
dar încă nică odată n'a putută află unii prilegiii bunii 
ca să-pâtă fură pre Llena. 

Intro di însă, nefiindii hoeri ița a casă, ră boe- 
ulii fiindă dusi la vânatii și remâindă numai „el și 
cu Il6na a casă, cugetă argatulă, adică căpitanulii 
hoţilorii, în sine că acuma ar fi timpulii celii mai bunii 
ca să-și împlincseă scopulii.. Deci se puse pe lucru şi. 
c6lea pe la unspredece ccsuri, când dormia Il6na mai 
bine, întrâ în odaia ci şi sculându-o îi dise: 

— lână ! ce vrei tu acuma : morte, ori să morgă 
cu mine? 

» — Mai bine să morii, decâtit să mergii cu tine ? 
—. respuusă ll6na mâniosă. 

Argatulii, adică căpitanulii hoţilorii, audindii cu- 
vintele acestea, nu dise.nemică, ci cși din odaie afară, 
luândă cu sine numai pre căţelulii celii micii ali boe- 
riulai, dar” și pre acesta fără să scie Il6na. 

După cea mai trecutii unit timpii anumită la mij- 
locii dela întemplarea acesta, a venitii Gră-și căpitanulii 
hoţilorii la Il €na so fure, însă de astă dată Na ve- 
nitii singurii, ca mai nainte, ci cu alți doi hoţi din edta. 
sa, și cum ajunse la densa o'ntrebâ: de: va merge cu 
elii ori ba? 

Ilcna-i respuiase « ca și'ntâia ră, că nu va merge, 
de-ar face ori și ce ar voi cu densa. 

Audindii căpitanul vorbele acestea porunci celor- 
lalţi doi hoţi: ca so ice cu nepusa în masă pe susti 
și s%0 seâtă afară. 

95*
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Hoţii nu așteptară să li mai spue încă odată, ci 
luară pre Il6na pe susă, o scâseri afară și se por- 
niră cu densa spre o pădure. Prin pădurea aceea mer- 
seră ci vr'o câte-va dile până ce ujunse la o curte 
fOrte trumâsă, care se află în mijloculii pădurei aceleia. 
În curtea aceea o băgară că, pentru că curtea aceea, 

„eră reședința căpitanului de hoți. Acolo o primiră  fârte 
bine, pentru că capitanulii voia so ee de soție, însă 
ca wa voitii nică decum să. se mărite după densulii. 

Vădendiă căpitanulii dela unii timpii, că Il6na se 
opune din t6te puterile, că nu voesce nică decum să-l 
aibă de soții, i-a dăraitii mai ântâxti aurii și arginti, 
Gră mai pe urmă a începutii a o bate și a o chinui... 
Dar de giaba!... tâte tură înzădaru 1... 

Căpitanulii înfuriati, că nu voesce să mârgă dupa 
__dânsulii, voi so ucidă, însă îi pără reii, cugetândiă în 
sine, că. dacă nu pâte el avea parte de densa, apoi 
să aibă macar altul. a 

Și cum a cugetatii, așa a şi făcută, | 
Nu departe adică de acolo, totii în pădurea accea 

eră o ospătărie. Ospătăria accea eră a unui omii forte 
mare de stătură, tare de putere și reii de nu mai avea 
margini, care avea datină să cumpere pre Gmenii cei 

„se aduceaii de vândutii și să-i pue apoi la totii feliulii 
“de lucru. 

„La acestii omii reii a dusă căpitanulii pre Ilena 
și pre cățelulii boeiiului și pe-amândoi îi vândă unii 
preţii forte bunii, și apoi se întârse îndărăptii de unde 
a venită.
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Omulii celă reă, adică ospătariulii, cum o cum- 
părâ pre Il6na, o luă și-o închisă întro odaie din 
fundulii ospătăriei sale. : 

Il€na, vădendii că nu e chipii de scăpare din 
ae6sta prinsâre afurisită, se rugă ospătăriului să-i facă 
macarii atâta bine ca să-i lese căţeluli să aibă cu cine 
se jucă, | | 

Ospătariulă i-lă lăsă, sciindi prea bine că eu 
„Căţelii ori făr” de cățelă totii nu pâte -să scape din 
mânele lui, a | 

Ospătariulii acela, pe lângă datina de a cumpăr! 
Gmeni, mai aveu încă și altă datină, şi anume: cătră 
fie-câre spe, ce trăgea la densulii, se arăta pe din faţă 
f6rte iubitoriii și primitoriii, până ce-lii căpătă în mână, 
Gră pe din dosii căută tâte mijlâcele cum să-li dispoie 
de: bani și de dile. Şi dacă spele avea bani, apoi nu 
eșia mai. multii de-acolo, cindatâ-i luă totii ce avea la 
densulit și-apoi „îi tăda capulii, Gră carnea i-o terbea 
şi-o vindea ca mâncare altorii Gspeţi, ce veniuii. la dân- 
sulii, pre carii nu-ă putea omuri. | 

Eli de. multii acuma se purtă cu meșteșugulii 
„acesta, și nime, afară de hoți și de căpitanulii lorii, nu 
scia ce felii de pâmă bunii e, ce dă clii 6speţilorii scă 
de mâncare, ci fie-care călătorii, care trecea pe-acolo 
eră bucurosi că va putea căpătă ce-va de mâneatii, 

„Aşa, după ce a cumpăratii elii pre Il6na și pre 
căţelulii stăpânului de odinidră a acesteia, a dus'o să-i 
arete cum'e împărțită casa lui, Antâtii a duso într? 
despărţitură fârte mare, în care se află numai o masă 
Și vI”0o câte-va scaune. De-aice o viri în altă despăr-
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țitură, care eră torte -frumâsă șin care se aflati felt 
de feliii de odâre scumpe, precum : aurărij, argintăriă, 
mătăsării ; €ră pe păreți felii de felii de urme, precum : 
pusci, săbii, pistâle, sulițe și totii feliulă 'de cuțite as- 
cuțite, tâte aninate prin cue, și tâte luate de pe la 
Gmenii, ce-avură nenorocirea să cadă . în mâna “acestui 
omă erudii şi fărădelege, In despărţitura a treia, unde 
a dusto mai pe urmă, eră cu multii may uritii și mai 
îngrozitoriii can celelalte done. Aice se află unii stâlpii, 
lângă stâlpii dâue cuțite și-o secure cu care se tăiaii + toţi Gmeniă cei ce veniaii să ospiteze în ospătăria acâsta, . 
Gră pe păreţi o mulţime de cue înșirate și mai în fie- 
care cuiii câte nn capii de omii.. : 

După ce-a băgato acuma șin despărțitura acâsta 
dise ospătariulii cătră Ilâna: | 

— Tu vei şedea aice în odaia acesta şi vei aşteptă. 
penă voii veni ei! 

Il6na a începută a plânge, dară a aseultatii și a 
așteptatii până ce eră să vie ospătariulii, 

Nu multii timpii după acesta întră în nuntru _0s- 
pătariulă unii băiatii fârte frumoxii, care a fostii ve- 
nitii la pădure ca să culâgă fragă -și cum a în- 
tratii l-a desbrăeatii de haine, X-a tăiatii capulă șii l-a 

ESI aninată întruni cuiii din părete, ră carnea Y-a puso | în nisce le și căaune ca să fârbii, 
IlGua, vedândiă acesta erudime sa spăimentatii 

forte tare și-a începutii a tremură ca urga de frică și 
de grâză, dar nu dise nici unii cuvinţelii, temându-se 
a Să nu pătescă și ea așa.
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aa Omulii celti reii o lăsă apoi pre dânsa ca să ice 
sama de 6le, să le păziască cum vor ferbe și să pregă- 
tâscă bucatele trebuinciâse, | _ 

Bătatulii, ce l-a omoritii omulti celii reii, a fostii 
numai o probă pentru Iicua, 

In dilele următâre, aducându-i eliă câte pre unulii 
sii și mai mulţi Gmeni de-o-dată, [lena trebuia singură 
să-i descăpăţiueze, să le înșire cupurile prin cue și să 
le terbă carnea. , | 

In fie-care sâră trebuea ca să seGtă. carnea ce-o 
ferbea preste di și so ducă în despărţitura întâia ea 
so dee ospătariului. | 

Intro di însă Gtă că vine Gspătarăulii, omulii celă 
reii și tără de inimă, și-i aduce Ilenei o babă bătrână, 
Baba accea eră o muere, care se pricepea f6rte bine la 
oră și ce fărmăcătorii și vrăjitorii, putea senchege apa 
și să facă pre omii ori și cum ur fi voitii, “Ea eră mama 
omului celui reii și ca atare ea îl eunoscea, pre, dân- 
sulii fârte bine, da” elii mo cunoseea defeliti căci, de 
când n'a .vădut?o, s'a fosti schimbatii cu totulii, 

Dacă fiul seii ar fi cunoscut?o îndată ar fi omorit?0, 
fiindii că elii de multi o căută s*o omre, “pentru că 
ea voise mii nainte, până ce mai trăiă la unii locii cu 
densulii, ca să-lii desbăreze de crudimile și fărădelegile 
cele mari ale sale. | ÎN ” 

Baba aceea a schimbată cu [lâna mai multe 
vorbe, i-a istorisitii t6tă istoria sa și a fiului seii, cum 
a trăitii cu densulă, cum a voitii să-lii desbiăreze de 
crudimile sale, dar” nu i-a ajutatii nemică. Ba! din 
protivă, dacă mar fi fugitii denaintea lui, celi demultii
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ar fi ucis?o ca și pre ccăalalți, câţi ati cădutii în sânge- rosele sale mâni. In urmă dise Ilenei, că ea nu va ședea multă vreme acolo, ci încă în aceea-și di o-va sedte-o din prins6rea sa. 

Ilna, cum a auditii aceste cuvinte “dela babă, a - 
rugat'o să facă ce va face, dâră o pste scăpă de erudulii 

"sei fiă, : | 
Baba dise atunci Ilenei să spintece căţelulii cel micii dela boeriii, 'care eră cu densa, de cum a întratii “în acesta cursă, să-i seâtă inima și să taie o bucăţică din mijloculii inimer. 
Ilâna făca așa, -cum Î spuse babi 
În acela-și timpii a scosă baba o buruiană din 

sinii, a frânto în d6ue, a începutii a frecă cu dânsa pre 
Ilena pre faţă și-ar spune să'nghiță bucăţica cca de inimă a căţelului. | SR 

Na apucată însă bine Ilea a înghiţi bucăţica cea de inimă șindată sa și prefăcutii într'o pasere, pre 
care Omenii până și în diua de astă-(i o numescu Raţă, — 

Rața aceea eră forte grasă și când mergea, de grasă ce eră, numai se legiină, pentru că așa a. fostii 
ea și când eră fâtă.: - 2 

Omenii, ce din când treceaii pe-acolo, vădendu-o 
că se ICgină în tote părţile (iceaii: 

— Paserei acesteia îi trebue ra del, ca să nu 
se restârne dintro parte întwalta,. 

  

, ") Propteiele stii propelele, cu cară se propescii mai alesii gardurile ca să nu pice josii, se numescii în unele sate din Bucovina „ra de, —
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De-aice apoi, dela acsta dicală, vine că se chiamă 
paserea acesta Raţă, pentru că, fiind dintru începutii 
târte ar: să, îi trebuia rade. 

Și cum sa prefăcutii Il6nă în R aţă a mai statii 
ce-a mai statii la casa omului celii reii și apoi sburândii 
Sa cam mul dusii ; - | 

Nu multii după acâsta tă că vine și omulii celii 
crudii și neaflândi pre Ilna nicăiră îndată se pricepi, 
că nime altulii, ci numai maica sa a trebuitii să fie 
acolo și-i-a datii Ilenei drumulii. 

Maica sa însă, temându-se de dânsulii ca să no 
omâre, s'a făcutii nevădută și prin farmecele sale, cum 
a întratii fiulii sei în odaca unde eră ca, a făcutii co tâtă 
ospătăria să se nimieâscă, şi cum a făcutii, aşa s'a şi 
întemplatii, 

Când sa uitati IlCna înapoy, tâtă ospătaria s'a 
prefăcutii acu înto ruină și sub dărimăturile ci a în- 
"gropatii atâtii pre babă, câtii și pre fiulii că celii crudiă 
şi și nelegiuitii. 

“Şi fiindi că baba acesta a muritii nainte de-a 
mai da vwodată ochii cu Il 6na, de-accea și Il6na 
a remasii “până în Qiua de astă-qi Raţă, căci nime, 
afară de babă, n'a fostii în stare so prefacă Eră-și din 
Raţă în f6tă, cum u fostii dela începutii, 

Acâsta e legenda Reţei! 
Acuma să trecemă la datinele și i credinţele, ce 

le-ati Românii despre acsta pasere,
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i III. 

Românii din Transilvania, după. cum mi-a serisii 
Dli Gr. Crăciunașii, credit că dacă iei gâtlejulii 
gâtlanuliijunei Reţe și torni prin ciii vinii, bere sei 
rachiă, și ae6sta băutură o dak apoi la cutare omii ca' so 

„bee omulii acela devine fârte mare băutoriii, beţivii, şi 
așa licioresce în băutură, cum licioresce Rața 
în apă. | | 

Acesta credinţă o aflămii și la Românii din Bu- 
covina. Aceștia, după cum mi-a spusii V. Ungurânii 

"din Ilișesci, încă dicăi câ cel ce va be rachiii prin 
gâtlanii de rață, acela se face cel mat mare beţiii, 
și nu se satură de băută. rachii, «um nu se satură 
Raţa de apă. e 

Gâtlanuli de răță îlă întrebuințâză Român- 
cele și la o samă de farmece și mal alesii la farmecele 
de dragoste. Insă Rața, dela cure are a se luă gâtla- 
nulă, trebue sii fie de furată, căci numai dela așa una 
pâte fi de folosii. Dela celelalte nu! — 

Feta, care voesce să lie i: drăgită și Yubită de 
feciori, ie unii struţii de busuiocii, unii gâtlanii 
de rață și apă n encepută și postându-se cu 
acestea, denaintea ieânelorii, începe a se spălă cu den- 
sele anume ca să tragă feciorii la densa, cum trage 
rața la apă. 

In totii timpulă, câtii se spală, rostesce și nisce 
cuvinte nenţelese,
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Prin ac6sta procedu ă socte ca, că feciorii vor 
îndrăgi-o și vor Yubi-o. 1) - 

„Din untură de rață se facii Ileuri de tusă, 
„Se pune o câtime anumită de untură în lapte dulce de 
vacă, apoi, ferbendii acestea bine, când vor fi nică prea 
terbinţi nică prea reci, să le bee celii bolnavii, și?n scurti 
timpii ÎI va trece tusa. 2) 

IV. 

„Despre punerea reţelorii la clocită esistă urmă- 
târele datine și credinţe: | 

Dacă pui Rața să clocâcă într”o Mercuri sc 
Vineni, adică întro di de postă, — pentru că pusulii 
la elocitii chiar şi?n postuli-mar :, adică în paresimi, 

“numai Mercurea și Vinerea se socoteseii -ca dile 
de postă, — va sedte numai ră țoieşi, adică nu va 
fi niă o răţuşcă. 

Dacă opărescă sai scti speh) haine în (iua aceea, când 
pui rața să clucâscă, sâii dacii facă în cuptoriii, adică 
dacă cocă pâne, atunci puii se: vor înăduși și vor 
peri în Guc. | | Aa 

Dacă aruncă gujbe 3) în focii în iua când: pui 
rața să clocscă, atunci puii de rață vor fi chilavă, 
    

1) Dat. şi Cred, Rom. din Calafindescă, diet. de S. Frâncu. 
2) Dat. și Cred. Rom. din Transilvania, com. de Dlă Gr. „Crăciunasit. a i Ia 
3) „Gujbă“ se numesce în “Transilvania o împletitură din 

nuele de carpănii, cu cari se lâgă leucele' de rudele carălorii, şi cu cari semcordă saniile, Guja se face în următoriulii modii: se înferbîntă o nuca verde de carpinii, se sucesce si se împletesce în cârdă d. e, ea şi funia, care e împletită numai din dâue cârde. Ceea cen Transilvania se nnmesce „G uj bă, în Bucovina se numesce
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E bine decă a pune rața să clocâscă totdtuna, când iesi mai mulți 6meni dela biserică, s6ă când vină Gmenii dela târgii, că apoi și puii .vor fi mulți ca și acâsti „6menj..!) 
a 

V. 
In Bucovina „puii de rață“ se numeseii în genere Răţişore, Rătușâre,, Raţuice, Răţuce și Ră- țusce, sing, Răţișoră, Riăţușâră, Rățuică, și Ră- țușcă; mase. Răţoiii. dem. Răţoieșii. In celelalte părți locuite de Români, după câtii seiu eti până acuma, aceste numiri nu prea sunt usitate, ci reţele “cele tinere 

se numescii mai adese simplu „pui de ruţăe 
Ba! în unele locuri se numescii și „boboei, ca și puii de gâscă, - dupre - cum “prea lesne se pote vedea acesta și din urmiătârea dicală fârte usitată în România: - - 

— Bună diua nea Istrate! 
— Doi boboci de rață, frate! 
— ME Istrate, tu eşti surdă! 
— Mai eră colea unii cârdi! 2) 

Dela substanţivulii »Răţoiii“ sati formati verbului rațoi și subst. răţoiglă, răţoire și răţoi tura, 

  

gânjii şi se face toti aşa ca și guj ba din Tr. Cuv, gujbă esistă și la Rom. din Buc, însă în alti înțelesii, și obiectul ce se numesce astieliii avendii cu totulă altă formă şi ntrebuințându-se cu totulii spre altii scopii, ” 
') Dat. şi Cred. Rom. din Transilvania, com. de Dl Gr. Criciunașă, 

1) A, Pannii. Povestea Vorb, P. 1. p. 86. —



care Însemnâză: a se îngâmiă, a se înălţă, a fi superbii ete. și. se spune mai alesii despre Gmenii cei ce se prea îngâmfă, ce se prea mândrescii. 
„Rața selbatică nu se. domesticesee, e unii proverbii, care se aplică mai alesii Gmenilorii celorii 

învechiţi în îndărăptnicie și fapte rele. 
“ Se dice mai departe, că atunci când reţele de 
casă sbâră fârte susi și nu se mai întorci Înapoă,. 
însemnă că noroculă și binele dela casa aceea a sburatii “și nu sa mai întârce îndărăptii. | 

In fine voiii să amintescii și aceea, cn România 
se află mai multe localităţi, cară derivă - dela. numele 

"acestei paseri, precum: Raţă, Răţeni, Răţoie, Ră- 
țoiii și Răţulesci. 1) | 

  

3) Dim, Frundescu, Dicţion.! topogr. p. 395. — 4 
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Păscariulii, 

In tomulii ântâiii al Ornitologică pag. dU. și 295. 
am vorbitii despre d6ue -păserele numite: „Păscari«, 
cară provinii în ţerile românescă -și caripetrecii pelângă 
riuri și se nutrescii cu pescișori, Pre acelea păserele 
însă, după cum am. văduti, Românii le numeseii numai 
rareori „Păscari“, ci mai multii în modii micșorăţivii 
„Păscărușie și „Păscărer; pentru că ele sunt la 
făptura corpului mică. E - Să NE 

Vine însă acuma vorba despre unii feliii de paseri, 
pre cari Românii le numescii în genere numai „Păs- 
cară“, fiindii că sunt cu multii mai mari la corpii ca 
Păscăreii despre carii am vorbită în tomul întâi, 

Paserile cunoscute Românilorii sub numele de. 
„Păscari“ sunt următârele: | 

Păseariulii-alb îi 1) scii Păscariulii-de-mare?) 
lat. Larus argentatus Briinn. germ. die Silbermăve. 
Partea cea mai mare de pene a acestui Păscariii e albă. 

„Spatele și umerii arginţii. C6da negră şi la verfă albă, 

  

1) Dr, Cihac op. cit. p. 120. — Dr. T. Stamati Vocab, p. 
516. — S, Petri. Vocab, part, II. p. 359. | 

i ?) S. Petri Voeab, part. II. p. 474, — Dr. T. Stamati Vocab.. 
-p. 637, : !
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A pa o îs 

" Aripele mai lungă de câtii c6da. Picăorele lungi și de 

colâre vânătii-roșietică. Cioeulti mai lungii de unii ţolii 

şi la coldre galbănii. Când sbâră arată totii albii. 

Petrece pe lângă mări și se nutresce cu pesti. E de 

șesedecă și cincă centimetri în lungime, o sută patrudeci 

și cincă în lăţime, patrudeci şi cinci în lupgimea aripe- 

lorii și de optspredece. în lungimea coqii. 
Păscariuli-surii, numiti altmintrelea şi 

Petrelii!) lat: Larus canus L. germ.. die Sturm- 

mâve, Partea cea mai mare de pene a acestui Păscariii 

e asemenea albă. Spatele și aripele surii... Picidrele 

roșietice, Cioculii lungii, "lătăreţii Și de coldre plumbie. 

E de. patrudeci și cinci centmetri în lungime, o sută 

şi doispreijece în “lăţime, treideci și șese în lungimea 

aripelorii şi patruspregece în lungimea codii. 

Românii, ce i-am! consultatii în privința acestorii 

d6ue pase, aii sciutii nemică alta să-mi spue despre” 

-densele, decâtii numai atâta că petrecii pe lângă apele 

„cele mară și se nutrescii cu pescă, de unde ji vine și 

numirea, 
  

1) S, P. Barcianii op. cit. . | 

poe



Pelicanulii. 

| Cea mai mare pasere notătâre cunoscută Români- . 
lorii este Pelicanulii, numitii în unele locuri încă 
și Babiţă 1) și Bateă 1) lat, Pelecanus onocrotalus L. 
“germ. der gemeine Pelikan. Eli e aprgpe de doi metri în lun- 
gime. Penele i sunt albe și aripele negre. In6tă şi sbâră,. 
bine. Câte odată se'nalță în sborulii seii forte susti. In 
genere însă atinge suprafaţa apei s6i -se l6gănă la o 
înălţime mijlocie ca să se asvârle mai cu înlesnire asupra 
pradei sale, care constâ din pesci mici, brâsce și alte 
animale de apă. Petrece fiiră deosebire pe. ţermurile 
mărilorii, pe lacuri și pe riură, Sub ciocii are unii saci 
mare și lungăreţii în care. adună: prada sa șin care în- 
cape mai bine de dece litre de apă. 

  

- 1) B. Nanianii op. cit. p. 110. — A. T,: Laurianii și LC. Massimi, Glossariii p..37, — S. Petri Vocab, part. I. 
) Dr. T. Stamati, Vocab, Jași 1852, p. 474. şi 950. — Dlă V. Alecsandri mi-a serisii, că în. Moldova se afli o pasere de apă, care are, gușă mare sub căocii și din causa acesta se numesce „Gu- - șată“. Ore.paserea respectivă nu e cum-va Pelicanulă? 

ae —



Cufundariulii.. 

Trei specii de pascri notătâre sunt cunoscute Ro- 
mânilorii sub numirea de „Cutundariiii Acelea 

„sunt următârele : ” 

Cufunduriii!) numiti altmintrelea și Cu- 
tundaciii?), Corlă?), Păscăreliit) și Bo- 
dirlă i 5), lat, Colymbus glacialis L. germ. der schwarz- 
kehlige Seetaucher oder Eistaucher. Cea 'mai mare. parte 
a penelorii a acestă paseri e ngră strelucitâre. Pe 
spate e inpuiată cu puncte albe, cră la grumază unii 

- gulerii albii. Indtă fârte bine. Sboră rare oră, însă când 
e necesitată, atunci sbâră tare iute și fârte susi, Se 
nutresce cu pesci, brâsce și inscete,. | 

Cufundariuli-cucuiati, numitii şi Corlă6), 
lat. Podiceps cristatus IL, germ. der gehaubte Taucher 
  

1) $. Petri. Vocab, Part. IL. p. 518. 

*) Dr. T. Stamati. Vocab. p. G79. 

3) A. de Cihae, Dietion. t. 1]. p, 73. — S. Peiri. Vocab, 
Part. Il. p. 518. 

*) $. P. Barcianii. Vocab. 

5) A, de Cihae. Diction. t. IL. p. 489. — S$. Petri Vocab. 
$. P. Barcianii Vocab. 

* A. de Cihae. Diction. t. II. p. 173. —



oder Steissfuss. Acesta are mărimea unei reţe. E pe de- 
asupra castanili- -întunecatii, €ră pe «de deşuptii argințiii. 

Are în verfulă capului unii cucuiii de pene, cure se 
desface în dâue părți. Imprejurulii grumazului are unii 
gulerii ruginiii. Petrece mai alesii pe lacurile și iazurile - 
cele împănate cu trestie și se nutresce cu pescă, 

Cufundariul i-micii, lat. Podiceps minor 
Liath. germ. der kleine “Faucher auch Taueherhiihnehen. 
Acesta e cc-va- mai micii «dle câtii celii precedenti. -Pe 
spate e eastaniii-închisii, Gră peptulă și pântecele surit- 
pătatii. Petrece penă și pe cele mai mici Jazuni și la- 
cură, a cărorii ţermuri sunt împănate cu stuhii. In6tă 
fârte bine și se nntresce mai alesii: cu inscete și: cu 
pescișoră, 

e



Adausi. 

Turca. — Esperinţa de tote dilele nenvață că 
eu câtii pătrundemii mai afundiă în misteriile poporului 
nostru, cu câtii ni dăm mai mare silință și ostindlă 
de-a adună literătura sa, cu atâta atliimii mai multe și 
mai prețidse od6re, despre cari nică mam fostii visatii 
mai nainte. : | . 

Comdra, ce se uflă ascunsă. în sinulit poporului 
românii, e atâtii de mare: și de preţi6să, că numai eci 

„ce se ocupă cu totii de adinsulii de esplorarea și stu-! 
diarea că o potii preţul, după cum ar trebui să fie 
căutatii și preţuită de fie-care românii, 

Dovadă despre acâsta, nu mat departe, avemii și 
numele din capulii articulului de faţă, | 

Sub numele de „Turcă“ ni-a fostii penă acuma 
cunoscută numai o datină a junimei române din sâșle- 
gile de 6rnă și anume din serbitorile C răeiunului.!) 

  

1) Despre datina acesta și originea cuvântului „Turcă“ sai serisit pene acuma mai multe studii. Vei: I. C. Tacită în Tra- Jan îi Bucurescă 18569 No, 33, — B.P. Iâşdei în „Columnalui Traiani. Bucurescă 1874. p. 175. A. de Cihac în „Con: vorbiri literare“ an: IX. Jaşi. 1875—76, p. 357. șin urmă Dr. At. M. Marienescu în „Foișra telegrafului românii an I. Sibiiii. 1876. p. 76. — : - 

ap
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Acuma i insă âti că ni se "nfăţişază din întunericulii, 
unde eri cine scie de când ascunsă, altă Turcă, care 

nică decum însemnâză atare datină română, ci numele 

unei paseri, care după credința poporului nu mai esistă; 
numele unci paseri antidiluviale, unii semnii destulii 
de învederatii cum că numirea acâsta trebue să fie 
fârte vechie. | | | 

O legendă a Rami îniloră din Transilvania ni spune 
următârele. Ie paserea numită „Lurc ă, 

Când : băgatii Noie în corabie din tâte paserile 
pământului câte-o părechie, a voitii să bage și o parechie 
de „ Turce 'ameninţându-le, că de nu vor întră în 
„corabie, fiindii în decursii de patrudeci de dile pămân- 
tulii sub apă, Purcele se vur înccă. Lia acesta a 

respunsii o Turcă, că ele potii să îndte patrudecă de 

dile și prin urmare nu aii lipsă ca să se mai sue în 
corabie, nu-și aduse însă aminte, că pelângă cele putru- 
deci de dile sunt și patrudeci de nopți. Inchidândii 

„Noie corabia Turcele ai notată pe lângă acesta 
d6uedeci de dile și dOuedeci de nopți nencetatii. Eră 
după aceea ne mai putândii înotă, căcă se obosise fârte 
tare, tâte sait înecatii. De atunci apoi na remasii nici 
o Turcă vie pe pămentii, ci numaă numele lor sa 
păstratii spre aducere aminte că aii vietuitii și ele 
când-va. 

„Aducerea aminte despre acestea paseră s'a păstratii 
de cătră Românii din Transilvania penă șin diua de 
astă-(ți întro datină, care asemenea se numesce „Lu r- 
că“ și despre care ni se spune următârele :
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In serbătorile Crăciunului ș?n diua 
de anuliă noii se âmblă cu FPurea, adică unii omii 
se îmbracă cu unii vesmântii roșii sii 'verde, care e 
lungii până “în pământ; pe capii își pune o niulţime 
de pene roșite, cari formâză capulii p ureei, 6” ves- 
mântuli celii roșii formâză trupulii că, Clonţulii şi-l 
face din due lemne cioplite în forma unui clonți de 
pasere, și-lii întoemesce ustieliii ca prin ajutoriulii unui 

“firii de sirmă cu mânele ce-sii ascunse în vesmentulii 
celii roșii, să-lii pâtă clăti cum va voi Ture: 

Cu Turca âmblă și unii fluerarii care-i dice din 
fluerii ca să j6ce, și unii păzitori care se numesce 
blajiii și care nu lasă pre nime ca să se apropie de 
Turcă și e îmbrăcatii ca unii moșii bătrânii. cu o 
cușmă de ie fârte mare în capii. 

Turca acâsta merge din casă în casă. Când întră 

într”o casă Mucrarulă îă dice din flueră și ca jâcă. După 

ce a jucatii ' aospodariulii de casă îi da bani. Ea ia 
banii eu clonţulii și-i dă păzitoriulii. Eră dacă i se pare 
că gospodariulu de casă i-a datii pre puţini bani, sâi 
nu i-a dată încă defeliii, începe a. căută cu clonţulii 
prin buzunariii și-a da prin acâsta de cunoscutii că e 
timpulii să-i dee. | 

Turea cu âmbletulii ei, cu joculii ei celii deșanţatiă, 
cu schimele ci, face multe risete și voie bună pe 
unde se duce. ?) , 

- x ! . 

Țibroculi pl. ţibroci. — Acesta, după 
cum mi-a m G. notte din  Vatra-Dornci e o 

i Gr. 
  

1) Com. de D Crăciunașii,
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pasere mică ca o rață, cu pene negre ca corbulă, afară 
de dâue din aripă, cară sunt albe. Câda îi e cârligată, 
Petrece mai multii pe verfulii munţilorii și se nutresce 
cu 6rbă și cetină, 

Esi 

Fusariuli. — Acesta, după cum mi-a spusă 
Dlii A. Rusu, învățătorii din Ilișescă, are botă lungii 
și rotund ca unii fustă și pici6re înalte, Petrece pe 
marginea apelorii, însă nu pote înotă, de Gre cc. nare 
pânză la picădre ca paserile cele notătâre. Se nutresce 
cu diferite insecte de apă și cu pesă. . 

x . 

les :p egibra. — Ac6sta este asemenea o pusere 
- de apă, dar” până acuma, afară de numirea ci care e 
usitată în Bucovina, încă mam pututii află cum arată 
la făptura corpului și câtii e de mare. 

. ” i + e N 

Fa ugăuli, numitii  altmintrelea, și Fugariiă, 
după cum ma asiguratii mai pe urmă uncheşulii meii 
Nicuţă FI. Marianii, precum și alţi Români din Buco- 
vina, să nu fie nică decum Păturnica; după cum 
Sa disii la pag. 218 ci o specie de Găinușă; Lauf- 
hiihnchen sâii Schneehuhn germ. 

Ei 

Brundărelulă, numiti altmihtrelea și Dom- 
nișori i, e, după cum mi-a spusă Dlă N. “Barbu, o 
pasere de apă cu căoculii lungii și cu penele cenușii. 
„Numirile acestea sunt usitate în Argeșii,
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Chirighiţa, e după spusa Dlui N. Barbu, 
asemenea o pasere de apă. Numirea acâsta e usitată 
în Argeșii, 

. x 

Alunariulii. — Acesta trăesce prin alunișură 
şi se nutresce cu alune pre cari le sparge cu căoculii 
şi „apoi le mânâncă. Eli e de colre pestriță și de 

mărimea unci ciori. E bunii vânată, Numirea e usi- 

tată atâtii în Bucovina, câtii șin “Țâra Bârsci în Tran- 

silvania, Se pare a fi paserea, care se numesce germ. 
Husel- oder Rothhuhn, vedi p. 214. sâi pâte și aceca 
are se numesce germ. Nussknacker, vedi pag. 69. 

+ - . = - 

Struţuluă, lat. Struthio camelus I.. germ. der 

Strauss. De și nu provine paserea, ce pârtă numire: 
acâsta, în ţerile locuite de Români, totu-și o înșirii 

aice, «le re ce.numirea că e mai pretutindene cunos- 
cută de poporii din causa Guelorii sale, cari sait în- 
trebuințatii din cele mai departate timpuri și până 

în iua de astă-i ca unii. feliii de ornamentii la poli- 

candre, | 

Cioroniii. — Corbulii se numesee în Banatii 
Cioroniii, veţi: Familia. an. NIN. Oradea-.. 
mare. 1383. No. 18. p. 214 

* 

Grugnie. — Cucâra, după cum mi-a spusii 

Dlui 1. D. Hondrosomii, se numesce de ciitră Românii 
din Epiră Grugnie,. 

e
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; Cioroiii II. 96.. 

| Căoroii-cenușiii Il. 

Conan Îl. Ri 

  
Cioroiit-ventrit II. 27 

i Cioroniit 11. 407,



Cioră II, 36, 

Cioruţă II. 97, 

Cioucă II. 26, 
Ciovică I. 206. 
Ciovină II, 294, 
Ciovlică I[, 299, 
Ciresarii II. 416, 
Cisii 1. 338. 

Ciutii. I. 21$, 297, 

Ciuhureză I. 218, 
Ciurcă 11. 276. 

Ciurezii I, 218, 
Cin 1. 927, 
Ciuviei 1. 204. 
Ciză 1. 958, 
Cloncanii 1. 152, 
Clonţarăii 1. 416, 
Cobetă 1. 123. 

- Cobeţii I, 126, 

Colbără 1, 123, 
Cocâră II. 340, 
Cocorstâreii II, 323, 
Cocorii II. 346. 
Cocorii-de-baltă II, di. 
Cocostâreii 11. 323, 
Cocostâreii-albi 11, 323, 
Cocoșariii 1. 279), 
Cocoșelii II. 248, 
Cocoşii II. 238. 
Cocosii-le-câmpii IL. 212, 
Cocoşii-de-munte II, 210, 

  

Coeoșii-de-pădure II, 212, 
C'ocoşit-de-sihlă II. 210, 
Cocoşii-mare II. 210, 
Cocoșii-selhaticii II, 210, 
Cocoșii-selb micii II, 212, 
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| Cocatiă II, 248, 

! Cocoveică 1. 196. 

| Codălbiţă IL. 79. 

i Câdă-roși IL. 959, 

| Codob, atelei I. hei 

: Codobatură I. 
| Codobaturie ati T 327, 
| Codobutură-albăstrie I. 328, 

! Codobatură-cenuşie 1. 328. 
! Codobatură-gulhănă 1. 328. 
Codobatură-surit I. 328, 

|€ 'odobatură-vânătă IL. 325, 
i Codobatură-vineţie 1. 328, 

! Codobatoră I. 333, 

| Codobataresiă I. 339, 

; Codobaţă IL. 927 

; Codoroșii Il. 257. 

i Codroșii IL. 257. 

| Columbit II. 151 

i ' Corabatică 1. 4 

! Coracii II. SI 
| Cârbă ÎL. 1î. 

i Corbisoră IL. 16. 

| | Corbiţă N. 17. 

; Corbdică II. 17. 

I Corbi 11. 3, 
! Corbii-albastru IL. 62. 

; Corbii-de-nâpte II. 339. 
„ Corbulcnă II. 16, 

: Corbuleţii II. 16, 
i Corbuşorii 11, 16, 

i Coreanii 1. 16, 26. 11. 276 
i Corcodani II. 276, 

; Corcodină II. 276. 

; Corcotină II. 276. 

Costi II: 353, 401.



" Coroăi 1. 120, 125.11. 23, 
Cozelii II. 245. 

„Cotobatură 1. 327, 

Cotorobatură 1, 327, , 

Cotorobușcă I. 323, 

Coţobaie [. 327. 

Coţofană II, 18, 

Crancăii IL. 96, 

Crastaii Il. 348, 

Cresteţă. I[. 345, 

Cresteiii II. 348. 

Crestelă II. 348, 
Cresteii IL. 348. | 
Cristeăă II. 548, 
Croneanii I. 152, 11. 13. 
Croncăii II. 15. 

Cucă 1. 4, . 

Cucâriă II. 34. 

Cucorstâreii II. 323. 

Cucorii IL. 346, 

Cucostâreii II. 309, 
Cucostâreii-negru II. 333, 
Cucostereii II. 323, 

Cucoşelii II. 248. 

Cucoșii II. 248. 

Cucotii IL, 248, 
Cucoveică 1. 196, 
Cucovetă 1. 196. 

Cuci [. 1.” 

Cucubeică: 1. 196, 

Cuculisă 1. 43, 

Cuculiţiă 1. 4, 
Cucumegă I. 19%. 

Cucumegii I. 196, 

Cucușelit 1. 45. 

Cucușorii |. 43, 
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| Cueuvaieă 1. 196, 

' Cucuvaie 1. 19. 

: Cucuvea JI. 19, 

Cucuveică [. 196. 

Cucuvelă 1. 196, 

Cucuveucă 1. 196. 

Cufundaciii II. 401, 

Cnfundariii II. 401. 

Cufindarăti-cucuiată II. 401. 

Cufundarăit-mică II, -102.. 

Culiciă IL. 304, 

Culică II. 304. 

Curcanii 1]. 276, 

Curcă IL. 236. 

Curcănaşii IL. 270, 

Curcuţă 11, 276: 

Curlă-verde I[. 353, 7 

i Curtnbeşii I. 305. 

„Curuii 1, 122, 

  
| Domnişoră 1. 392, 11. 400, 
| Drepnea 1. 70, 

i Drobiţă 11. 218, 
! Drobii IL. 278, . 

i Drochie II. 278. ! 

| Drofie II. 278. 

| Dropie II. 238, 
| Dropie-micii II. 975, 
Dropioiii II. 978. 

! Dumbrăvancă I. 62, 
| Dumbritviâriă I. 62, 

| 

! 
i KErete I. 122, 13, 

| Erie 1. 1%, 
| Erodiii IL, 332. 
Erodiit-albi I[, 336, 

 



Floranţă 1. 357. 
Floranţi 1. AST, 

Florinte I. 387, 

Fiorinţelă 1. 387, 
Fluerariii II. 295, 304. 

Fluerătorii 11. 295. 

„Fluturaşii II. 295, | 

Flaturașii-mică IL. 295, 

Forfecăraşii 1, 123, 

Forfecăreli 1. 425, 

Forfecea 1, 425, 

Forfecelă I, 425. 

Forfecuţă 1. 423, 

Forfecuţă-gălbie I. 424, 

Forfecuţă-roşie I. 424. 

Forfecuţă-roșietică I. 424, 

Yorfecuţă-surie 1. 424, 

Franciocii-mare II. TI. 

Francăocii-mică II. 73, 

„Fraşcă IL. 47. 

Fugi IL. 218, 405, 

Furnicariii” 1. 60, 7. 

Fusariii IL. 106, 

Gaică IL. 69, 

Caie 1. 164. IL. 2%, 

Gaiţă II. 68, 

Gniţă-de-munte II. 69. 

Gaiţi-venătă L. 63. 
Galiţă II. 6S: 

Gangoră II. 192. 

Gangorii II. 132, 

Gangură II. 132.1 

Gangurii IL. 131. 

Găinarii 1. 122. 

Găina-lui-Dqeii I[. 114, 

e It — 

 Găină IL. 950. . 

' Găină-cu-mărgăritare IL. 273, 

! Găină-de-apă II. 355. - 

! Găină-de-mare II, 275. 

; Găină-de-munte II. 211. 

| Ciăină-de-pdure IL. 212, 

"! Găină-ncgră IL. 212, 

| Găinit-selbatică IL. 211, 
| Găinușă II. 214, 333, 

! Găinuşă-alunară IL. 214, 

Giăinuşă-de-apă II, 333. 

Cm II. 212. 

i Găiinuşăi-roză II. 214, 

Găinuşeă II. 214, 

| cină II. 217, 353. , 

i Găinuţăi-de-omită IL. 217, 

| Giinuţăi-roşă IL. 214, 

-| Găiţişâră 1. 62, 

Găngurașii IL. 192, 

Găngurelii II. 132, 

Get I, 504. 

Gărăvelii 1. 496. 

Gărăveli I. 490, 

Gâltană II. 335. 
| Gânsaetă II, dit. 

;: Gânsăcelii II. 374, 

Gânseană II. 374. 

| Gânscă II, 374. 

Gânscă-albă II. 375, 
i 23 ou re oma 

„| Gânscă-borză Ii. 315. 

Gânscă-cenuşie II. 375. 

1 Gânecă-de-casă II. 374, 

Gânscă-pagi II. 375, 

Gânscă-selbatică 11, 374. 

Gânscă-venătă II. 375. 

| Gânseuliţă II, 374. 

 



Gânseuşâră IL. d14. 

“Uiânseuţă IL. BT4, 

Gâscanii IL. 574. 

Gâscă IL. 374. 

Gâsculiţă IL. 314. 

CGâscuşoră II. 314, 

Giâscuţă II. 374. 

Gielati 1. 452, 

Cieundie 1. 15. 

Geunde-cenușie I. SV. 

Geunde-ntgră IL. T-t. 

Geunde-pestriţă 1. 16. 

Gieunoiii [, Ti, 

Geunoăii-galbănii IL. 80. 

Gheondie I.'13. 

Gheundie I; 73. 

Ghimpe Î. 419. 

Ghiondie 1. 73, 

Ghiondie-nceră Î. T4.. 

* Ghionâie-pestriţă L. i. 

Gihiondie-verde I. t3. 

Ghindari IL. 6S. 

Gintiţă IL. 455. 

Giondie I. 75. 

Giondie-cenusie I. 80. 

Gionâie-ncgră 1. Î4. 

Giondie-pâstriţă I. 76, 

"Giiondie-verde I, 78. 

Cinirlă [. 282, 

Goteanit-de-câmpii II. 212. 

„ Goteanii-de-munte II. 210. 

Goteanii-de-sihlă II, 211, 
Croteanii-mare Î[. 211. 

Goteanit-micii 1I. 212, 

Gotcă-de-pădure II. 212. 

Gotcă-ncgră II. 212, 

4 
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* Gotcă-pestriţă II. 211. 

i Gotcă-rosă IL, 214. 

! Grangoră II. 192. 
i Grangoreli II. 1-10, 

| Grangoră II. 132. 

| Grangură II. 182, 

« Granguri II. 192, 

|Graură 1. 436, 
| Grăngurasii IL. 192. 

: Gringurelii IL. 192, 
: Grăuraşit IL, 4926, 

: Grăurelă I. 426. 

! Grăuriţă 1. 426, 

, Gripsoră 1, 150, 

; Grue IL. 3-16. 

; Grugnie II. 10. 

i Gruhă II. 346. 

: Gruisorii IL. 8146, 

i Gruiit IL. 346, 

i Gugusciucă 11. 180, 

: Gulubii II. 181. 
: Gușată II. 400, 

Etârehastă II. 48. - 

|Heie, I. 164. 

' Tlerete I. 192, 

! Iereii |. 192. 

i Mrărete L. 195. 
3 Nereit 1. 122, 

i Tingherelii 1. 119, 
| Horoiii-de-bradii 1. 74, 
: Ioroiii-pestriţii IL. 76, 

| Ioroăti-verde I. 1$. 

- i IIrăbete I. 409, 

Iluhurete I. 218. 

Iluhureză I. 217,



Huhurezit-mică I, 235, 
Hui 1. 192, 

Ilultanii 1. 188, 
Hultanit-de-pâtră 1. 153, 
Hulturii 1. 1$8, 
Hulubaşii II. 181, 
Hulubiţă II. 181, 
Ilulubiă II, 181, 
Tulubii-de-casă II, 181. 
Iulubii-de-câmpii 11. 180, 
Hulubii-de-codru Il. 180, . 
Hulubi-de-pădure II. 180. 
Tulubii-selbaticii II, 180, 
IHureză 1. 218, ” 

Icpurarii 1, 153. 
Tepurariă-gălbiă I. 158, 
Terete I. 123, 

Ieruncă Ii, 214, 

“Ieruşcă II. 914. 
Impăratulii-paserilorii I, 305, 
Împărătușă 1. 304, 
Impărăţeli 1, 301. 
Inăriţă 1. 398, 
Inăriţă-verde [. 418, 
Inchinătorăii-mici. 1, 190, 
Inchiniitoriii-ruginiii 1. 120, 
Iruncă II, 214. 

Xoimăriţă IL. 208, 
Jumătate-de-pasere 1. 326, 

Lândură Il. 190 
Lastană II, 121. 
Lastună II. 121, 
Tasturnă IL. 121, 
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Lăstunaşă IL. 191. 
| Lăstuni II, 121. 

| Lăstuniit-mare I. 70, 

Lebădă II. 357 
Lehegidră II. 357. 
Leşiţă IL. 355, - 

Lespegioră IL. 406, 

Libecii IL. 2%. 
Libocii IL. 992, 

“| Libucă I[, 292, 
| Libuţii 11, 22, 
Lipitore IL. 128, 
Liziţă II. 353. 

Logoceli I. 393. 
Lopătarăii II. 308, _ 
Lostonii II. 121, 

Lostugii II. 121, 
Lostunii [I[. 120, 
Lostunit-de-apă IL. 122, 
Lugaăii L. 419. 

  

“| Lupulii-vrăbiiloră II 77, 

  

Latpuli=vrăb.-micit II. 78, 
| Lustunii II. 121, 

Nacalendru I. 492, 
Machiașii IL. 69, 
Măricinarăi IL. 261, 
Mărăcinariit-mare. |. 261, 
Mărăcinariit-micit L, 961, 
Mătieșii II. 69, 
Miarlă 1, 282, 

| Mierlă 1. 281. 
| Mierlă-albă 1, 294 
Mierlă-gulerată 1. 293, 
Mierlă-ncgră 1, 293. 

! Mierlă-sură I, 295,



Mierlişâră IL. 291, 
Mierliţi 1. 291, 
Mierluzâră 1, 291, 
Mierluţă 1. 991, 
Mierloiă IL. 292, 
Minunea I, 493. 
Mitropolitii 11, 278 
Mnierlă 1. 2$2, 
Minunea I. 155. 
Mninuniţă I. 455 
Moşuţii 1. 335, 
Mulge-capre L. 65, 
Mulgătoriulii-caprelorii 1. 65, 

Nagâţi II. 255, 
N: aţă” II. 28 

„Neguiţii II, 203, 
Nierlă IL. 282, 
Nogâţii IL. 29%, 
Nucariă IL. GU, 

„Nueşâră 1, 959, 

Oclii-boului 1,:3U4. 
Ochiulă-boului 1. 30L. 
Gin-morţilorii IL. 301, 
Oiţă L. 383, 
Oiţoiii 1. D83, 
Oranie IL. 3, 

Pigiră 1. 187. 
Pagonit II. 265, 
Pajeră 1. 137, 
Pajiră | 157. 
Pajoră IL. 137, 

Pajură 1, 137, 
Danciaruși 1. 305. 
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| Pinţărușă 1. 905, 
| Păpăludă 1. 65, 
| Parantuşiă 1. 305,» 

| Parpalaeii II, 921, 
Paserea-cânepeă 1. 396, 
Paserea-inului I. 398, 

1 Paserea-malaiului I. 409, 
! Paserea-omătului I. 3S6, 
i Pasere I. 380, 407. 

| Pasere-de-casă I. 408, 
| Pasere-de-munte IL. 408. 
IP asere-de-ghiaţi IL. 299, 
! Pasere-domnescă L. 419, 
Pasere-tătărtscă IL. 99, 

| Piisere-ţigiinescă 1. 927, 
| Piisiirea IT. 409. 

! Păscrică 1. 409, 

Piăscrioră ]. 409, 

Păsăroiit I. 4409, 
Păsăruăcă 1. 109, 
Păstorelă I. 928. 
Păstoriţă 1. 328 

Pătârniche II. 218, 

| Pătriniche II. 218. 
Păturnea II. 218, 

|pirumela II. 218, 

Păturnică 11. 219, 
Piturniche II. 218. 

Piturnicii II. 218, 

Păunașii IL. 265. 

Piună IL. 963, 

Păunelii II. 965. 
Piiunică II. 965. 

| Păuniorii I. 387. 

Păuniţă 11. 203, 

i Păună 11. 263, 

1
 
i



Păvună II. 263. 

Pecurariii I. 835. 

Pelicanii II. 400. 

Penchiui I. 382. 

Penchiit-pestriţii 1. 385, 

Pentiă 1. 982, 

Pepturașii IL. 259, 

Perdică II, 218, 
Perdici 11. 218. 

Perpeliţă II. 921, 

Petrarii I. 415. - 

Petreli 11. 399, 
Petroşeli 1. 415. 

Petroșelit-cânepiii 1. 396. 
Petruniclia II. 221. 

Petrușelă I. 415. 

Pescarii [. 51. II. 398, 

Pâscariit-albi II. 398. 

Pâscarăii-de-mare II. 398. 

Pescariii-negru IL. 299. 

Pâseariit-suri IL. 392, 

Piscarăti-venătii 1. 51. 

Păscariii-verde [. 51. 

Păscărașit IL. 50, 
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| Pichiure II. 273. 

Piciganie. II. 143, 

Piciganie-puturosă II. 144. 

Pieptălacă 11. 221, 

Pieptenușit 1. 259, 

Pipalacă II. 221, 

"| Pipalacă II, 221, 

Pipică II. 973. 

Pipilică 11, 273. 

Pișca-Flârei II. 139. 

Pișcanilori II, 132. 

Pișcanii-Fl6re JI. 152, - 

Pitpalacă II. 221. 

Pitpalacii II. 221, 

Pitpediche II. 221, 

Pitulică 1. 821, 

Pitulice. 1. 320, 

Pitulice-cafenie 1. 321. 

Pitulice-cenuşie I. 322, 

Pitulice-cu-capit-negru 1. 320, 

Pitulice-de-grădină 1. 521. 

Pitulice-nâgră 1. 320, 

Pitulice-sură 1, 821. 

Pitulicăii 1. 322, 
Pescărelii 1. 51, 295, 11. 401, Pitulușii 1. 322. 
Păscărelit-de-ghinţă 1. 299, Piţigane-mare II], 145. 
Păscărelă-de-pădure I, 999, Piţigane-mică II. 144. 
Păscărelit-de-păreie 1. 299. 

Păscărelit-negru IL. 299, 

Păscărelit-vânăti L. 51, 

Păscăriţă 1. 51. 
Pescăruși 1. 51. 

Păscărușit-venătă 1. 51, 

Pică II. 273. 

Pichere II. 24, 

Pichire II, 274. 

Piţigoii IL. 143, 
Piţigoiii-albastru IL. 144, 

Piţigorit-bărbosii IL. 145, 
Piţigoii-cenuziă II. 144. 

Piţigoiu-codati II. 145. 

Piţigotii-cu-cârpă II. 145. 

Piţigoiii-cu-erestă IL. 145. 

Piţigoiii-cucuiatii II, 145, 

Piţigoiit-de-cârdă II. 1:45. 

   



“Piţigotii-de-munte II. 144. 

Piţigoiii-de-omătii II. 143, 

Piţigofii-de-satit II. 143. 

„Piţigoiă-de-scorță II, 144: 

" Piţigoiii-de-stolăi II. 145, 
Piţigoiit-mare II. 143, 

Piţigorii-mică 11. 144. 

Piţigoiit-roșieticii IL. 1445. 

Piţigoiti-selbaticii II. 144. 

Piţigoiti-suriă II, 1-44. . 

Piţigoiit-venătii II. 144, 
Piţiguşă II, 145, 

Piţigușă IL 143. 

Piţimptrătușii 1, 305, 

Pleşuvii 1.179, - 

Pleşuvii-rapit.-de-măcă 1. 178, 

Pola-li-Stă-Mărie 1. 358, 

Porcuşorii II. 297, 

Porumbariii 1. 192, 

Porumbaşii II. 181. 

Porumbelii II. 181. 

Porumbelit-miciă II. 143. 
- "Porumbiţiă II. 1851. 

Porumbori II. 181. 

Porumbii 11. 180, 
Porumbit-de-casă [[. 181, 
Porumbii-de-cârnpii II. 180. 

" Porumbii-de-codru II. 180. 

Porumbii-de-pădure I[, 180, 
Porumbii-selbaticii II. 180, 
Potârnichie-cenuşie II. 218, 
Poternică II. 221. 

Poterniche II. 918, 

Potirnică II. 218, 

Potirnică II. 218, 

Potirniciă II. 218, 
,   
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Potriinică II. 918, 

Potrunică II. 215, 

Potrunieit II. 218. 

Poturnică IL. 9218, 

Prepelicăoră II. 921, 
Prepeliţă II. 221. 

Prepeliţoii IL. 221. 

Presură 1.379, 

Presură-de-gridină 1. 380, 

Presură-de-stulit 1, 379. 

Presură-de-trestie 1. 379, 

Presură-galbănă 1. 380, 

Presură-mare 1. 379. 

-Presură-sură ]. 379. 

Presuri 1. 379, 

Prigoră 1. GU, 

| Prigâre IL. 00, 256, 

Prigore I. 60. * 

Prigoruiit 1. 429, 

Prihorjă 1. 256. 
Privighitâre 1. 937, 
Privighitoroiii 1. 255. 

Prundariii 1. 327. 
Pruntărașă [. 299, 11. 295, 
Puhoieriă 1. 164, 

Puingroșii L. 416, - 

Pupiigidră II, 15, 

Pupăză 1. 13. Î1.'157, 

Pupiizoiii I[..157, 

Pupegisră II. 157. 
Pură Il. 276, 

Purcărași II. 295, 

Purceluşă 1. 321, 

Purichii IL. 976. 
Purmanit II. 276,
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ăreca II. 339. Ztaţă IL. 38. s: 
Seatiașit i 388 

] 
Raţă-beşinosă IL. 589: | 
Raţă-de-casă II, 385. |Seatiăe I, 350, 30, 

- Raţă-de-ghiuţă IL. 358, _ | Scă ieriit L 582, 
Raţă-oltâncă II. 383. „| Skipaonne I. 150, 
Raţă-selbatică II. 85, ! Scirică II. 48, 
Raţă-mută IL 384, | Scorţarăi II. 133. 
Ratze II. 384. Scorţariii-mare II. 155. 
Răţășcuţă 1. 299, | con țariii-micii II. 156. 
Răţișoră IL. 896, | Scorţ ărașit II. 156. 
Răţoieşii IL. 896. i Scorţărelit II. 156. 
Răţoi IL 39%, - 

„Răţuică II. 396 : 
Tăţușeă II. 396. 
Răţușârii IL. 890. , 

! Sconisăi I. 493. 
|se 
! 

| Reţă 11. 384, 

! 

| 

i: 
] 

| 

|” 

Serofiţă 1. 821, 

Sdrobi 1[. a 

Sfârcioci [. 

Sfireioti eg 1. 76 

fedelnşii I. 301. 

fercăoeii-gheoşii LA (TA 

Sferțiocit-roşii Il. 

Sfinteţă 1. IAA 

Sfranciocii |. 

Sfrancăocit-mare Ni Ti. 

e 

a
.
 Rieruncă 11. 214. 

Rindunea IL. 121. _ 
-Rindunea-de-ferestă IL. Î21, 
Rindunea-de-nspte 1. 65, 
Rindunelii JI. 98. 
Rindanică 1. 168. II, SI, 120. 

L
N
 

Rindunicii-de-apă II. 122, , Sfranciocii-mică II. 78, 
Rindunieii-de-malură 11. 122. ; Sfredelașii IL. 3-10, 
Rindunică-de-părtii II, 122, "Sfredelecii I. 364. 
Rindunică- -de-plâie 1.70. II. 121. „Sfredelușit 1. B0£. 

„Rindunica-Domnului 1. 927,  Sfrediaeăi 1.54. 
Rindurea IL. 190, "Sgrinţorii I. 150, 
Rindurică II. 120, E „Sgripciorâăcă 1. 150, 
Rossă II. 384. | Soripciorit I. 190, 

: -] Sgripsordică 1. 149, 144, 
Sgripsoră 1. 142, 144, 

Sgripţorbieă 1. 150. 

| Seripţori 1. 150, 

Seripţă 1. 150. 

Simburariii 1. 416; 

Siighieși I. 383 

Sandură (?) II. 120, 

Sarcă II. 4, 

Sarcoii IL. 48. 

Săriiţelă 1. 480, 

   



Siniveră II. 143. 

Sitariti II. 299. 

Sitarăit-de-pădure II, 299. 
Sorliţă 1. 178, 
Sporghite T. 409. 

Sprăcăocii I. 76, 

Spureacăii II. 279. 

Spuredică II. 279. 
Stancă II. 86. 

. Stăneuzâră IL, 96, 

Stăncuţă II. 26, 

Stâleii II 323, 

Stâreii 11. 825, 335. 

Sterei IL. 323. 

Stielete I. 382, 

Stiglete I. 583. 

Stigleţi 1. 382, 

Strâcit IL. 923, 

„Strigă 1. 254. 

Struţii IL. 407, 

Sturdă 1. 279, 

Sturdeli I. 279, 

Sturdișoră 1. 279, 

Sturddii [. 279, 

“Sturqoică 1. 279, 
Sturqorit 1. 280. 

Sturgi [. 203, 
Sturqit-cântăreță 1. 279. 

  

Sturdii-de-munte 1. 279, 
Sturdit-niare I. 279. 

Sucitâre I. 90, 320. 

Svârdaică-verde |. 78. 

Sverdaică-roșă 1, 76. 

Şainii |. 42, 
“ Șioică 11. 48, 
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Sinâpiă IL BU£. 

Sofracii 1. 301, 

 Rofeăcuţi L. 504.” 
„Sofranii II, 79, 

Soimani |, 118. 

"Roimeli 1. 118, 

: Soimişorit |, 118, 

Soimit 1. 92. 

„ Soimii-bâtlănosă 1. 171, 

! Soimulenii 1. 118. r 

| Roimuleţii L. 115, 
: Șoimuţi 1. 11Ș, 

Şoperlariii I. 178. 

i Rorecariit I. 173, 

! Sorecariit-rozii LI. 164, 

i Știoii 1 227, 
i Suliţă 1. 178, 

“ Maptulagi II. 221. - 

: Tartalaeii IL. 326, 

  

"!"Tăcăitâre II. 17, 

: Wărhitii IL. 218, 
'Feptalacă II. 221. 

Turcă II. 403. 

“Pureuleți 1. D095. 
“'Purtură IL. 200, 

“Turturea IL. 200, 

"i "Durturelii II. 200. 

: Turtureli II. 209, 

porni II. 209, 

| Turtureluţă II. 209. 

Turturică IL. 70, 200, 
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Tanţaruşii I., 305, 

Țarcă IL. 46; 
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'Tareoiii II. 48. 
""Ţăreuşă II. 47, 
'Țercă II. 65, 
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'Țiclete II. 143, 
'Țielonii II. 153, 
Țiglăă II. 143, 
Tigienă IL. 145, 
“Țioră 11. 25, 
Țintarăă IL. 491, 
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Țiţigoiu IL 145, 
Țiţigușii IL. 145, 
Țiuvlică IL. 292, 

Țoii II. 153, 

We Î. 163. - 
Ulei 1. 122, 
Uliaşii 1. 121, 196, 
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Uligană 1. 164, 168, 
Ulişori I. 121, 126, 

Uli 1. 121, 
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„Ulit-mică L. 196, 
Uliit-păsereseii IL. 196, 
Cliă-venăti 1. 172. 
Uliulii-găinilori I. 122, 175, 
Uliulii-paseriloră 1. 126, 
Tliulii-rînduneleloră 1. 119, 134, 
Cliuli-șoperleloră 1, 173, 
Uliuţi 1. 121, 1%, 
Ultanii 1. 188, 

Ultură IL. 18$, 

Chu LL 121, 

' Uninea 1. 435, 

: Urziearăii 1. 431. 

:Uture 1. 196. 

i Văcărelă II, 298, 
; Văcăriţă 1. 328, 
i Verdaică 1. 18. 

"1 Verdare I. 78. 

; Verdoniii IL. 387, 
i Vespariit 1. 60, 
: Vespăriţii L. 00, 

| Vetruşeă I. 120, _ 
! Ventureli-inicăi 1, 120, + 
: Venturelii-ruginită Î. 120, 

| Verdare 1. 78. 

Vrtecapă I. 89. 
! Vinderelii -. 119, 
| Vindereit I. 119. 

! Vinghereit LI. 119, 

i Yipdereă I. 119, 

| Vrabie 1. 399, 
1 Vrabie-de-casă I. 407, 

: Vrabie-de-câmpii IL. 407, 
* Vrabie-de-munte [. 108, 

; Vrabie-de-pădure I. 403, 

" Vrabie-de-stuii I, 377. 
: Yrabie-de-ţeră IL. 407, 
: Vrăbete I. 409, 

: Vrăbioiii 1. 409, 

! Vrăbiâră 1. 409, 

Vrăbiuţiă 1. 409, 
:Vultană 1. 188. - 
- Vulturaşi TI. 188. 

Vulturelă 1. 188, 

"Vulturiţă 1. 188,



Vulturdică [. 188, : Vultură-gălbiit 1. 159, 
Valturâie I. 188. - : Vultarit-mare IL. 153 
Vulturi 1. 178. . Vultură-mohorită 1. 179, 
Vultură-albit 1. 179, -  Valturii-negru I. 175, 179, 
Vulturit-auriă L 178, "Yulturit-suri I. 179, | 
Vulturit-bărbosii 1, 178, : Vulturulit-măeilorii [, 178, 
Vulturit-cenușiii I. 179, : | i 
Vulturii-cu-capii-albit 1. 179, Ziigană 1. 179. : 
Vulturit-de-câmpit 1, 179, „| Zaică II. 69 
Vulturii-de-gâsee T. 179, -| Zaicoiii II. 69, _ 
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Vulturii-de-petră I. 153, 109, Pamfiră II. 132, 

— Di pi—— 

  


