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PREFAŢĂ 

Sa seris multe în privinţa Munţilor apuseni ai Tran- 

silvaniei, însă mulţi din scriitori, nefăcând studii seri6se 

la faţa locului, au atribuit poporului muntean nişte în- 

suşiri şi obiceiuri cu totul străine de firea lui. 

Numai din acâstă necunoscinţă s'a putut nasce falşa 

credință respândită prin scrieri etnografice că Moţii în 

fie-care an ar avea în muntele Găina un fantastic terg 

de fete. 

Fiind născut şi crescut în acel ţinut romantic, mi-am 

propus să descriii cât se pote mai esact şi mai lămurit 

„traiul, portul, graiul şi obiceiurile Românilor-munteni. 

In acest scop şi în special pentru complectarea 

şi chiar verificarea din noii a datelor mele, pe care 

le adunasem când eram acasă, m'am asociat cu George 

Candrea, care şi astădi trăeşte în mijlocul Muntenilor. 

Tot pentru realisarea dorinței mele am apelat, şi la 

alţi bărbaţă de inimă eşiţă din sînul poporului şi cari s'au 

grăbit cu cel mai mare zel a'mi trimite date şi fotogra- 

fii de ale sătenilor-munteni. 

Intre aceşti domni, voii aminti pe distinsul profesor 

de la gimnasiul din Brad, 1. German, care mi-a trimes
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o mulţime de date relative la locuitorii de pe Crişul- 

Alb; Nicolae Florescu, proprietar în Ighi, IL. Sântu, şe- 

ful biroului vamal în Sulina şi N. Pitic, preot în Mun- 
cel, mi-ai comunicat, multe din obiceiurile relative la 
căsătorie. I. Hada, cantor în Ighii, mi-ai trimes o mul- 
ţime de vornicii ; S. Ciorbea, preot în Pomor, mi-ai dat 
date relative la înmormântare ; Iosif Gomboş, învăţător 
în Vidra de sus, mi-a trimes frumâse poveşti din ţinutul 
Moților; Petru Mihuţ, învăţător în S&căr&mb, mi-a dat 
unele date privitore Ja traiul băeşilor; Gerasim Candrea, 
advocat în Cămpeni, mi-a procurat cea mai mare parte 
din fotografii; iar George Tănăsescu, fost şef de ateliere 
la imprimeria Statului, n'a. pregetat a să însărcina cu 
ingrijirea lucrărilor tecnice ale cărții. 

Imi împlinesc, deci, numai o sârtă, datoriă, esprimând 
menţionaţilor domni cea mai adencă a mea recunoscinţă 
pentru bine-voitorul sprijin ce mi Pau daţ şi fără de care 
lucrarea mea ar fi fost cu neputinţă. 

In cântece, colinde, balade Şi poveşti n'am schimbat 
absolut nimic. Le-am publicat î 
dunate din gura poporului. 

ntoecmai cum ai fost a- 

Bucuresci, în Martie, 1888. 
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MUNTII APUSENI 

Munţii apuseni ai Transilvaniei se înalță pe d'asupra 

şesurilor ungare şi câmpiilor române, şi sunt atât de 

fermecători în cât nici fantasia poetică nu'şi pote închi- 

pui alţii mai frumoși şi mai romantici. La m6gă-n6pte 

își reslăţese coma până în Curcubeta-mare, Biharia, me- 

duina între Transilvania şi Ungaria, iar la m6gă-gi îşi 

lasă măretele lor umbre până pe la Mureş. La răsărit, 

întindându-se de la isvârele Someșului cald şi Someşu- 

lui rece spre Huedin, Gilăii, Lona, acopere cu pâlele lor 

albia Arieşului răsfăţată pe câmpia Turdii, iar la apus 

apucând la mâna dreptă pe sub munţii Secărămbului pe 

la Gioagiul-de-jos, se înalță pe la Căinel spre isvârele Cri- 

şurilor de unde ai plecat. 

Ținuturile acestei clasice regiuni se compun din va- 
lea, Someşului cald şi rece, din valea Crişului alb, din - |
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valea Arieșului, din valea Abrudului, din valea Ampoiu- lui şi din ţinutul p6lelor munților de pe ţermul ârept al Mureşului, începând de pe la Vinţul de sus şi până pe la, Şoimuş din jos de Deva. Din punct de vedere admi- nistrativ aceste ținuturi aparţin la cinci comitate : (dis- tricte), la Cluş, la Turda-Arieş, Alba infericră, Hur.edora şi Arad, tâte cu reşedinţa autorităţilor jos la ţară. Intre căile de comunicațiune amintim drumul mare de la Alba-Iulia pe Ampoiu în sus la, Abrud, de unde apucă în două direcţiuni: una spre Hălmagiu , Baia-de-Criş , Brad, Băița la Deva, iar alta spre Câmpeni, Bistra, 0- fenbaia, Sălciua la Turda.



cultă cu pietate necunoscând nici o deosebire. Bisericile 

sunt frumos construite din peatră şi prea frumos zugră- 

vite, tote sunt acoperite cu tinichea sai şindrile văpsite. 

Nu tot ast-fel ne putem mândri şi cu ședlele sătești, 

cari lasă mult; de dorit şi în privinţa cărora autorităţile 

n6stre eclesiastice-scolare ar trebui să arate mai multă, 

tragere de inimă. In cât pentru scâlele primare, secun- 

dare şi profesionale ajunge să. spunem cu cea mai mare 

durere de inimă, că la atâta amar de suflare românescă 

de pe acâstă mare întindere nu e de câtun singur gim- 

naziti cu 4 clase la, Brad şi chiar şi acesta numai bunul 

Dumnedeii scie cum trăesce. 

Muntenii în ceea ce privesce proverbiala ospitalitate 

românescă nu vor de loc să fie întrecuţi de frații lor 

câmpieni sat ferani cum îi numesc ei. Munteanul e fe- 

ricit a'ţi putea, dice : 

Mulţam că mi-ai cotat casa, 

Şi mi-ai cinstit masa ! 

Noi pentru a putea fi cât se pote mai scurți şi mai 

lămuriţi în descrierea nostră de faţă, după port şi după 

grai, după traii şi după ocupaţiuni, vom împărţi pe 

Munteni, în cinci grupe remănând ca să ne ocupăm cu 

fie-care grupă în parte şi anume cu Românii de la pslele 

Munţilor, cu Mocanii, cu Băeşii (minerii), cu Crişenii şi 

cu Moţii.
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ROMANII DE LA POALELE MUNTILOR APUSENI 

„Centrul Românilor de la pâlele munţilor apuseni cu 

drept cuvânt se pâte considera cetatea Belgradului (Alba- 

Iulia) de pe dealul Rojomalului, la plele Mirlăului, care 

stăpânesce 'strimtorile Ampoiului. Mirlăul îşi întinde 

braţele spre cetatea Craivii, de unde de la pă&răul Cingău- 

lui, pe sub câstele Tibrului de a, lungul culmelor Bila- 

gului se deschide şesul Cricăului în mijlocul căruia se 

dice că e ochiul pământului, de care numai cei cu spirituş 

se pot apropia. 

Din aceste înălţimi se zăresc, în drâpta și în stânga, 

turnurile sclipici6se ale bisericilor din satele de sub munţi 

şi de sub păduri şi carisuntaşegate pe văi şi pe pârae 

„printre dealuri, ale căror câste sunt acoperite cu vii, cu 

pomi şi cu semănături de tâmnă s6u de primă-veră. 

Casele, pe cât numai permite posiţia locului, surt la 

rend, pe pivuiţi puse şi construite din nuele sii bârne, 

muruite şi văruite (lipite şi spoite) pe din întru şi pe din 

afară şi acoperite cu pae. |
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Fie-care casă are grădină cu pomi, grădiniţă cu legumi 
şi cu flori şi câte o curte mare în care se găsesc edifi- 
ciile economice. 

De obiceiii casele se compun din două odăi cu câte o 
tindă la mijloc în care e şi cuptorul pentru pâne. Una din 
odăi, care e pentru primiri, e spaţiosă cu fereşti lumin6se 
și e forte curată. Lângă uşă e camnița de olane vergi 
s6u lespedi de peatră, aşedată pe o vatră cu trei picidre 
şi cu buduroii *). In fund e o mâsă nevăpsită acoperită, 
cu mdăserițe albe saii cu covore scumpe de str&mături. 
La stânga e patul din scânduri de brad Şi al cărui aşter- 
nut e acoperit cu câte 3 şi 6 covore de asupra cărora 
sunt, puse perinile în trei grupe paralele, fie-care grupă 
avend câte trei şi patru perini, care sunt umplute cu fulgi 
şi peste ale căror tocuri sunt puse feţe de pânză albă 
de bumbac, cusute cu tot felul de flori ae arniciu şi 
de mătase precum : brăduşcani, frăgari, tulipani, tran- 
dafiri, stâlpari, dafini şi altele, aşa că o asemene faţă de 
perină costă câte 5 —8 fiorini. Intre pat şi mâsă sunt 
aşedate la părete câte două şi mai multe lăgi de târg ; 
iar pe după mâsă Şi de a lungul păretelui spre uşă sunt aşedate lăviţă simple sâii înfundate. De asupra laviţilor sunt cuerele pe care aternă câmceiele (căniţe), cari ati o formă deosebită Şi cari numai la Români se pot vedea. Pe după polițele cuierilor sunţ înşirate blidele şi tierele de cusotor, porcelan s6u pământ. Pe de asupra cuiere- lor sunt, culmele înşirate pe rude, care se compun in ştergare cu mare maestrie ţesute Şi cu mai mare cu- 

  

— 

D. Buduroiui se numesce 
D 

spaţul între camniţă şi părete unde sed COpli pe vatră,



H 

sute ; iar între cuiere şi lăviţi atârnă pe păreţă icone şi 
oglinqi. 

Mai la îndemână, de casă ecămara, în mare rânduială 

ţinută şi cu multă curăţenie îngrijită. De obiceiu fetele 

mari şi nevestele merg în cămară când voesce să se gă- 
tescă frumos,-de unde poporul plin de spirit a creav 

proverbul satiric la adresa femeilor sulimenite : 

Alo 1) raita la cămară, 
Cu oglinda sususră, 

Cu hârtia cu albele 

Cu 6la cu rumenele! 

Cheile, afară de cheia de la lada cu banipecareo are 
numai bărbatul, le portă nevestele la brâii atârnate de 

beleiug şi cu cât are mai multe cu atât e mai făl6să. 

La masă numai bărbaţii şed, nevestele şi fetele, care 

servesc, trebue să stea în picidre, iar babele şi copiii Mă- 

nâncă la vatra focului. 

Când nevasta, îşi însoţeşte bărbatul el merge înainte, 

iar ea în urma lui, pentru cuvinte, că el e flârea grăului 

şi ea florea, sârelui, care se învertesce şi sucește după cum 

merge ssrele. Numai în anul ântâiii al căsătoriei, ne- 

vasta pâte să meargă pe uliţă alăturea cu bărbatu-său 

şi se joce cu cine îi place, pentru că: 

Nevasta nouă e scutită pe un an de dare 

Şi ai da, ceteraşulaă (lăutar) de mâncare. 

Locuitorilor de la pâlele munţilor apuseni le place să 

trăâscă bine, să umble curat şi bine îmbrăcaţi. Din firea 

1) Alo însemnâză pleacă, dute, fugi de aci şi e forte usitat pe la 

Benic.
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lor sunt sumeţi şi lăudăroşi şi cu mândrie afirmă că sunt. 
descendenţii lui Traian. 

” Statura bărbaţilor e mai mult naltă şi subţire, iar fisio- 
nomia lor e mai mult prelungă de cât rotundă. Nasul 
e ca al vulturului, ochii ca murele şi sprincenele dese 
se îmbină cu genele lungi spre a întuneca şi mai mult 
privirea închisă şi pătrungătâre în cât îndată te cunosce 
cine eşti şi ce voeşti. 

Cămaşa la guler e cusută cu arnicii, mânecile 'a în- 
cheietura pumnului sunt cu Pugniştori s6ă pumnaşi de 

„mătase ori de arnicii, şi e croită cu clini atârnaţi susudră 
de pase s6i păvițe, cari se împreună la pept şi la mijlo- 
cul spatelor de aşa numitul barbuy «Sunt până la genunchi 
de lungi şi se pârtă, peste cidreci. 
Opinca e pe ua picior croită ŞI e cu gurgui, în forma 

crestei cocoșului, al cărei verf „ unul se suceşte spre stânga şi altul spre drâpta. Peptarele sunt din piele de Gie croite pe trup Şi deschise. Șerparele sunt late din piele roşiă. Pundrele sunt sure s6u negre, până ain Jos de genunchi şi sunt; croite cu clini din pănură, de lână bătută în piuă. Pălăriile sunt late şi drepte la funa. 

o purtaii şi Moţii şi Mocanii Şi chiar unii din Mureşeni Şi Tărnăveni. Astăgi acest obiceiu a început să dispară. Frumseţa, și bogăţia broderiei portului femeesc va- riază după cum e darea, de mână a omului. Cătrinţa care se mai numesce: zadiă, opreg Şi păstură, edin stra. mături ţesută şi cusută cu fir, iar perpeta (şurţ) e de creton sâi de ms&tase din terg al6șă. Deo admirabilă frumuseţe sunt Şi brăcilele ŞI brăurile, cu cari se încing
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fetele. Părul nevestelor e împletit în cosiţe late, trase 

peste o urechiă şi îmbroboditecu o năframă mare peste 

care atârnă un potilat alb ca lebăda. Femeile nu portă 

de cât aşa numitele cisme pe ramă şi dintre tâte hainele 

lor cea, mai de podbă este cojocul, care costă de la 40 

până la 60 fiorini şi fără de care nici o fată nu se pote 

mărita, | 

Rasa vitelor, mai cu s6mă acelor de muncă, e mare 

cu cârnele lungi înlătură sucit şi răsucit crescute. Vitele 

sunt cu multă îngrijire ţinute. In fie-care gi poeţile (graj- 

duri), se rânesc şi s6ra se aştern paie pentru culcat; iar 

Duminecele pe la prândul mare, vitele se ţesală şi li se 

dă sare amestecată cu tărițe. | 

Plugăritul se face cu multă ostenslă. Pământul tre- 

bue bine gunoit şi pentru grâi de tomnă trebue de trei 

ori arat: odată la ogor, a doua Gră la pirut șia treia Oră 

la semănat. 

Cultura, viilor se face pe o scară întinsă. Între viţe 

cea, mai răspândită, e jordana, lampura și grasa, iar cea 

mai renumită calitate a vinului e aceea de la Rojomal, 

Şard, Ighi, Ţelna și Alomeal la Benic. Cât despre can- 

titate e atât de mare în cât daca întrebi pe un sătean 

de la Cetea de unde e? îţi răspunde cu mândrie: 

De la Cetea aina-daina 

Beau vinul cu doniţa. 

Comerciul cu pâmele, de cum încep să se cocă cire- 

şele de la Mada şi măgdălanele (caise) dela Galda, nu se 

mai sferşesce până primă-vera. 

Cel mai întins comerciii însă, se face cu aşa numitele 

mere roșidre de pe la Benic, Galda, Cetea, Giomal etc.
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Acesti meri se cultivă cu mare îngrijire şi pretutindeni 
se găsesc altoiţi prin grădini. 

O6ja, merelor e roşiă purpurie şi se culeg pe la înce- 
putul lui Octombre de către culegători anume deprinşi, 
cari sciu se u:nble cu scările ca scriitorii cu condeele. Me- 
rele culese se păstreză în farcuri anume făcute în piv- 
Diţă. Paralel cu păreţii se fac garduri de nuele bine bătute 
cu maiul, care să înădesc cu bolta, pivniţi; acest loc astfel îngrădit se numesce arc. 

Comerciul ce se face cu aceste mere şi meri e mai de multe feluri. Posesorul vinde r6da anului, sâii primă. vera când e mărul înflorit Şi acesta se numesce pe o tun- sâre, s6i tâmna, cână pmele sunt c6pte Şi acâsta se numesce pe ce se vede, ori iarna cu ruptul (adica cu fay- cul) pe ce-o da tergul şi norocul. 
Merii (pomii) se mai pun la Speculanţi şi ca ipotecă, pentru mai multe tunsori remânend banii peritori. Sub 

fără restituirea banilor imprumutaţi, Și pentru care ca dobângi s'aii luat rodele anuale. De as 

poiarea sumei împrumutată, care, bi iarna se pâte înapoia, pomii tr 
ipoteca ce apăsa asupra lor. 

ne înțeles, numaţ 
ebue să fie descărcaţi de
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MOCANII 

Cătătorul îndată ?a polele munţilor întălnesce ruinile 

domniei Romanilor şi urmele revoluţiunilor Românilor 

de la 1784, 1848 şi 1849, şi cari sunt viu păstrate în 

memoria poporului. 

Pentru a putea mai bine cundsce pe acest popor şi 

pentru a putea mai de aprope cerceia 'minunea-minu- 

nilor Munţilor apuseni, trebue se călătoresci călare că- 

lăuzit de câte un moţ saii mocan, pe potece, prin pădui 

şi pe părae printre stăncă, pe unde numai edera cresce 

i numai căpridra şi mititelul cal de munte păşeşce. 

la Cel ântăii monument antic istoric, pe care călătorul 

îl întâlnesce la polele munţilor spre m6dă-gi, este Ce- 

QR tatea situată spre m6dă n6pte pe teritoriul comunei 

Craiva, la. o înălţime de 300 metri peste nivelul mării 

şi la care te sui pe o cărare îngustă, pedişă şi în mai 

multe locuri primejdi6să. 

Cetatea se compune din mai multe clădiri cu var zi- 
2 
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dite, în mai multe camere despărțite, ale căror ruini şi 
astădi se v&d ca de patru palme de inalte. 

Sub culmea de la apus a cetăţii este o fântănă, cu apa 
iarna caldă ca şi leşia şi vara rece ca Şi ghiaţa şi din 
care daca, bei dic Crăivenii: 

Intinereşti ca vinarsul 
Daca te-a imbătrănit necazul. 
Intinereşti ca şi berea, 
Daca, te-a, îmbătrănit neaverea !. 

Imprejurul cetăţii se întinde o pajişte ca şi lunca 
s6relui şi care spre răsărit e umbrită de umbra, deasă 
a codrului în cât roua de pe flori Şi floricele străluceşte 
ca şirele de mărgăritare. 

Bătrănii spun că cetatea e din vremile de demult şi într'&nsa se adăpostea urmaşii săgetători ai Romani. lor în contra reilor şi căteăunilor Şi că tot în ea şi-a adă- postit şi Mihaiu Viteazul familia sa când pentru unirea n6stră se bătea, 
Apucând pela valea Tibrului, pe unde în puterea nop- ţii poporul dice că umblă paterii, — năluci îmbrăcaţe în haine albe lungi şi de bun augur daca le întâlnesci, — în dealul Bălăşeştilor la Benic, un monument arată tre- cătorului cumplitele urme rămase din revoluţiunea mun- tenilor de la 1784. 
Monumentul e de peatră din Măgură şi aşedat pe un pedestal pătrat în forma piramidei cam de un stânjen de înalt având la mijloc următorea inscripţiune în limba maghiară : 

E nema k5 alatt a kik f51a6 lettek pEmesi, Erzessol Fâml6 volt Elettek 10 Miklos egyik kit Or gyilkos kezek Mint 66 ovest sirba, ko tozEa,LLROS e
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1754 

Meg egy Biro Miklos 61 's ide tâttesek 

Hogy esy mâst szeret6k e sorok hirdess6k. 

In traducere, românesce ar suna cam astfel : 

Sub această peatră rece zace nobila ţărână 

Celui care ?n viaţă cu mândrie a strălucit, 

Biro Miklos, cel pe care, a plebei ucigaşă mână, 

Având ani şâse-deci şi şese ea aci Va prăvălit, 

1784 

Mai trăesce un Biro Miklos. Tot aci să se pue, 

Cât iubitu-saui în viaţă, aceste rânduri să spue! 

Coborend în Valea mare din sus de Galda e Chea 

prin care străbaţi în satele mocănesci. 

Valea Găldii, sai Valea mare isvoresce din Negril6sa 

şi pe la mijlocul polelor Muncelului şi Berbecelului în- 

tre Poiana şi peatra Bulzului, apa curge printr'o cur- 

mătură între dou& stânci înalte în cât nu vegi sorele 

de cât numai când e drept cruce la ameadi. 

Curmătura la unele locuri e atât de strîmtă în cât 

când e apa mică nu pote trece de cât, un car cu doi boi 

şi când e apa mare nimeni nu pote străbate nici pe Jos 

şi nici călare. 

Apa trece printre doui păreţi uriaşi de peatră în cari 

şi în stânga şi în drâpta, faţă în faţă, sunt cioplite după 

tâte regulile simetriei, nişte fereşti în formă perpendi- 

culară din sus în jos, la câte o depărtare de câte cinci 

paşi unele de altele şi de câte două saii trei urme de 

„afunde.
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Din sus de Cheiă se întinde Poiana şi Lunca largă, 
care la vâjoiul (cataract) Firezereştilor se imbină cu pea- 
tra, Cetei înaltă de 644 metrii peste nivelul mării Şi care 
stăpânesce aceste trecători. 

Bstrânii spun că săpăturile în păreți sunt din vremea 
năvălirilor elor şi căicăanilor, servind de stăvilare pen- 
tru ca la apropiarea varvarilor să dea drumul apei ca 
cu undele sale pe toţi să îi înece. 

De asemene maj spun bătrânii că în acele vremuri 
aici se refugiat Românii de la şesuri prin ale căror sate 
părăsite, cutreerâna r&i; strigaii de pe la porți: Ană, Măriuţă, Deană, eşiți că s'au dus câtedunii Şi daca e- şiaii, de pe unde se ascundeau, pe tâte le mâncau, 

Tot în acâstă privinţă iată ce ne spune şi d. Başiota în studiul săii geologic 1): 

„âst-fel ne narâză poporul, că poporul Remeţenilor a alun- gat de multe ori popârele barbare, cari ai năvălit în patria n6stră, iar preotul Ioan Pop Birlea » carele acum e mort, 'mi spunea adese ori, că pe când umbla ella, Şcolă în Bla , şi călătorea de la Mogoş preste Intregalde , la locul ce'l des- criem acuma, se afla, o tablă de marmură de la, Ampoiţa, pe 

_BAR Te. GBp, CCCCCLXIX care inscripţiune sar putea, descifra, în următorele: „Aci (ă- turăm) noi (ucise)răm (nimicirăm) (poporul, republica, ori âu- catul Remeţenilor) bar(2ar); Geptidi) 569... | „Mai târdiii acea tablă — popa, Birlea umbla la scâlă pe la 

  

————_——_ 

PA mii “puseni ai Transilvaniei scii Studii, geologie asupra struc- nților lici ai Transilvania il ; 
Blas, 1985 metalici aş Transilvaniei  qe Basilu M. D. Başiota.
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anul 1838-— a fost de mâna unui inimic al gintei române sfă- 

râmată, şi inlăturată, iar locul a fost distrus ast-fel, în cât şi 

anul trecut căutând şi întrebând unde ar fi fost aşedată ni- 

meni nu mi-a putut; da 6re-care desluşire. 

„Ori cum să fie, preotul cel onorabil, care avea multă stimă 

pentru mine, nu a avut causă ca să-mi enareze minciuni, el 

'mi istorisea acesta cu atâta pietate în cât nu cutez a dubita 

în adevărul aserţiunilor sale, cu atât mai vârtos, că'mi spunea, 

că poporul Român din acest ţinut a avut din vechime nisce 

drepturi, cari le-ar fi nimicit aceia, ce ai subjugat succesiv 

poporul Român, iar Gevenind cu timpul iobagi la episcopia 

rom. cat. de la Alba Julia aii purtat bătăi formale până ce 

"i-a subjugat de tot * 

Alţii însă, între cari neapărat locul ânteiu îl ocupă 

adversarii Românilor, spun că săpăturile s'ar fi făcut în 

vremea iobăgiei în scop casă băltuiască valea pentru 

plutirea lemnelor dinprejurime. 

Acâstă versiune nu pâte avea temeiii fiind că nimeni 

nu şi aduce aminte când şi unde anume s'ar fi plutit 

lemne pe acâstă vale, mai cu s6mă, că locuitorii fiind 

cu toţii iobagi ai episcopului catolic, în acesta a lor ser- 

vitute, transportati cu carăle stânjinii din domeniul epis- 

copal până la Alba-Julia şi chiar şi până la Cluş; iar 

păduri seculare de brad potrivite pentru plutit, între pea- 

tra Cetel şi Cheia Gălgii nu existati. Afară de aceasta, 

valea conţine atâta, cantitate de apă în cât ajunge a o 

bâltui chiar şi numai 24 ore spre ai da drumul repede 

ca să înece tâte satele situate lângă matca ei până în 

Murbş. 

Dar chiar şi cu ocaziunea ultimului resbel între Un- 

guri şi Români, la, 1848, aici s'au refugiat femeile şi 

copii Românilor de la şesuri. Numai aici adversarul nu *
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s'a încercat să pătrundă pentru că pâte cunoscea din 
augite tăria locului şi arta strategică a mocanului. 

Paralel cu valea Gălgii, şi numai printr'un deal des- 
părţite, curge şi valea Cetei, care în potriva Cheii Găldii 
trece peste o stâncă având forma numărului co culcat. 
În creerii stâncii apa, săpând două basenuri ca de câte 
un stat de om de afunde şi cu o lărgime destul de mare 
pentru a se putea scălda în ele mai mulţi de odată, cade 
la păment de la o înălţime de mai mulţi stânjini. A- 
cestea, sunt renumitele scâldători sati cataracte de la Ce- 
tea pe care pentru a le admira, vine lumea din depărtare. 

In mijlocul colosalelor stânci, peatra Cetei, Pleaşa şi 
Tarcăul, e situată Cheia Remețului prin care şi când e 
apa mică calul muntenese numai pipăind de pe bolovan 
pe bolovan pâte eşi prin matca văii la liman. De pe 
aici încep satele mocănesci, dintre cari vom cita, numai, 
Intregaldele, compuse din despărţămintele N ecrilesti , 
Valea Gălgii şi valea Cormoruilor. Remeţul compus âin 
Pleaşa, Valea Uzii, Valea Inzelului, Brădesti, Valea 
Poenii şi Cheia. Ponorul. Mogoşul, compus din Mămaăli- 
gani, Miclesti, Bârlesti, Valea, Barnei, Cojocani şi altele. 

Locuitorul mocan din aceste sate pentru a indica mai 
apriat din care despărţământ este mai adaogă : sâm din poporul popii X s6u 4; numesce cu numele pe popa al cărui poporan este; sub numirea, de Poporan s6i poporeni se înţeleg locuitorii, care fac parte din aceeaşi comuni- tate bisericâscă, 

| Satele sunt forte intinse şi casele atât de împrăsciate în cât ţine câte două ore şi mai bine de la o grupă până | la alta şi pentru a ocoli satul adese se cere câte două şi trei dile întregi Şi lungi de vară. | 
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Casele sunt ca şi ale acelora de la polele munţilor, 

cu deosebire numai că pentru mocan e cămara ceea-ce 

e pentru feran odaia de primire. Mocanul tâte lucrurile 

mai scumpe în cămară le păstreză şi tot în ea te pri- 

meşte şi te omeneşte (cinstește). Portul lor se deosebesce 

mult; de al acelora de pe la p6lele munţilor. 

Tundrele bărbaţilor sunt numai până la genunchi de 

lungă şi cidrecii sunt strimți şi cu cusătura pe dunga pi- 

ciorului, iar la glesne sunt vâriţi în nisce colfoni (ciorapi) 

numai de o palmă eşiţi afară din opincă. Tâte aceste 

haine sunt; din pănură albă de lână. Cămaşa e scurtă şi 

vârită în cidreci, atârnând de baerile ei câte o merindară 

vărgată, ţesută în trei colţuri şi care fiind verită după 

şerpar servesce drept batistă de bozunar. Tot după şer- 

par mai e şi teaca cu două despărţiri, în care e un cuţit 

şi o furculiță cu două clenge lungi şi cu plăselele de os 

ghintuite. Pălăriile sunt rotunde peste care sunt înver- 

tite nisce fire de aur forte îngust împletite. 

Femeile, afară, de dile mari, mai tâte se încalță cu 

opinci în care portă cioc (ciorapi) făcuţi din pănură albă 

de lână şi lungi până la genunche. Peptul fetelor şi ne- 

vestelor e acoperit de şiruri dese de mărgele de grănai 

şi la brăii peste brăcile mai sunt încinse şi cu curele fin- 

tuite cu ținte de aramă, după care e punga din pele albă 

arghisită, şi cu baeri din făşii de piele (ierhă) frumos îm- 

pletite, cari atârnă de la brâii în jos. 

Mocanii şi chiar Moţii nu cunosc cuvăntul dumneata ; 

în tot-dâ-una folosesc numai cuvăntul tu. Copiii dic pă- 

rinţilor tu şi meşi tot asemenea sunt întitulaţă şi bătrânii 

de câtre cei mai tineri, căci muntenii ei între ei, de la 

mic şi până la mare, nu se întitulează alt-fel de cât cu tu /



24 

Paţă cu străinii insă, s6i cu acei cărturari din mijlo- 
cul lor, cari se pretind a fi purtătorii civilisaţiunei mo- 
derne, munteanul condus de bunul săi simţ de a le da, 
ondrea cuvenită le dice intr'un cuvânt: tu-dumneata. 

Se vede că datina acâsta de a, întitula pe cei din ca- 
tegoria, celor de mai sus cu tu-dumneata, e numai din 
timpurile mai recente de când s'ati stabilit Şi printre ei 
notari Şi subnotari cari nu se mai pârtă cum l-e portul şi 
nu mai grăesc cum l-e graiul, căci acum 30 de ani nici 
chiar preotului nu-i dceaii de cât tu ŞI mă părinte. 

Pronumele personal m& se mai întrebuinţeză forte des 
şi la chemarea sâii strigarea pers6nelor de gen femenin ; 
spre esemplu : mă mamă ! me soră, ! precum Şi la numele 
propii femeesci: mâi And ! 7 Cătălină, ! mă Sam fivă, ! 

Intre Mocani, cei mai renumiţi meşteri sunt faurii 
(ferarii) de la Chesa, Remeţului, care ferecă carăle Şi plu- 
gurile şi fac tot felul de instrumente de fer. Pe langă 
acestea, se mai ocupă şi cu plugăritul şi sunt mcrari 
Şi ștezari (piuari). 

Principala ocupaţiune a Mocanilor este plugăritul Şi păstoritul, cu care însă nu se ocupă nici pe jumătate cum se ocupă Săcelenii s6ii aşa, numiții Mocani în România. Numai grâului şi orzului de primăveră îi priesce, iar porumbul numai ici şi coleape unde sunt locurile mai văratece se pâte câce. 
Arătura se face în rotaciune, adică întrun an se sa- mănă şi într'altul r&mâne ogor pă mentul, 
Partea otaruluj semănată şi o 

| 
prită se numesce țarină, lar cea, remasă neoprită, adică o
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care parte a locului sunt la pășunat vitele, întrebi pe lo- 

cuitori: In est-an unde sunteţi cu muntele ? 

Muntele vara, e un adevărat loc de petreceri. Toţi es 

la gile mari la, munte. Adese în copilăria, mea am parti: 

cipat la asemene petreceri. 

După Sânjorz, aşa numesc pe acolo pe Sfăntul Gheor- 

ghe, vitele se scot; la munte, adică pe ogdrele şi livedile 

remase ne oprite, şi cei însărcinaţi cu păstoritul în ge- 

nere daca sunt bărbaţi se numesc muntari, şi daca sunt 

femei se numese muntărițe ; dar mai cu s6mă muntari 

şi muntăriţe sunt acel membrii ai familiei, cari în fie- 

care s6ră merg şi mulg vacile şi oile şi prepară laptele 

pe care îl aduc a doua di acasă ori îl încheagă acolo. 

Păm&ntul de arat sâii semănat, fiind pădureţ şi sar-. 

Dăd, are multă trebuinţă de a fi dres (gunoit). D'aici ur- 

M6ză rotaciunea, aşa, că deresătura se face în timpul 0- 

gdrelor cu vitele. Staulile în care se închid vitele sunt 

facute din mai multe lese de nuele, şi,se mută din s&p- 

tămână în săptămână lungiş şi curmeziş pe pământul 

de arătură sait de cosătură. Lângă staul e o colibă de 

scânduri, ca şi un cort, aşedată pe două tălpi de saniă, 

Şi mişcătore ca şi staulul şi în care se culcă pă&curarul 

n6ptea. Acâstă colibă se numesce crambă. 

Cei avuţi, mai aii pe la locurile de plugărit şi edificii 

economice, şuri şi grajduri, construite;din lemne;de brad 

şi acoperite cu şinările s6ii cu pae. Aceste edificii se nu- 

mesc măetdre. 

Muntarii sai muntăriţele, cari n'ad asemenea e- 

dificii, se adună peste di şi peste nâpte la una din 

mdetorele din vecinătate, unde ferb laptele, aleg untul, 

fac brânza şi altele. In fie-care şură e câte o vatră pen:
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tru foc şi şurile sunt ca, şi casele de curat ţinute. Vitele 
stati la păşune pe ogore până cam între Sântă-Mării, 

când sai terminat cu cositul troașelor (livedi) din aretul 
(apropierea) casei. 

In anul când una din acele două ţarini e semânată și 
oprită, clăile de grâu şi de fen s6ii strensura cum se nu- 

mesce pe acolo, se adună la şuri, unde ernâză vitele şi 
de unde grâul se aduce îmblătit a casă. 

Rasa vitelor de muncă e mică, indesată şi cu cornele 
mici şi se numesc zite mocănesci, pe când cele mari, cu 
cârnele lungi şi răsucite şi cari sunt numai de lucs ţi- 
nute, se numesc uite fărănesci. 
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Lucrător miner român (Băcş).   
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BAESIL (MINERIL) 

Era în primă-vâra anului 1864, când călătoriam de 

la Ponor la Ofenbaia. Dimin6ţa pe la răsăritul sorelui 

înt'o gi de sărbătâre suiam pe muntele Cornu şi pri- 

viam gânditor la floricelele de prin poeniţe şi troaşe pe 

care le stropea roua şi le adia borea. 

Codrii şi munţii resunaii de cântecul paserilor şi de 

doinele muntarilor şi muntăriţelor. Frumseţa locurilor, 

înveselite cu aceste sunete ceresci, m& impresionase a- 

tât de mult, în cât nu mai sciam pe care lume sunt, pe 

asta ori pe cea-laltă, unde nu mai sunt chinuri şi 

dureri. | 

Aci zăream la umbra unui fag o fecioară p&curăriţă 

cu flori in cosiţă, cu jia, ca n6ua, cu furca în brâu, cân- 

tând din frungă alăturea cu sturzul, flueraşul munţilor, 

mai încolea se augia., de sub câte un rozor dela isvorul 

unui păr&uţ cu apă rece, jalnicul sunet al fluerului pă- 

curaruluj, iar de pe câte un vert de stâncă, undenumai
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caprele se bârâcă, suna tulnicul copilaşului de munte cu 
obrazul ca trandafirul şi cu hainele albe ca şi crinul. 

Fermecat de aceste glasuri ângeresci, călăuzul mer- 
gend pe jos înapoia murgului, cum e obiceiul munts- 
nului, începea şi el din când în când a ui (chiui) şi a hori 
(cânta). 

Cine a dis d'ântâii daina 

Arsă “i-a fost inima. 

Ai, hai, hai dorule hai, 

Că tu la multe mă dai. 

Ai, dui, dui, dorule dui, 
Că tu la multe m pui. 
Ai-daina şi daina-da 
Că mi-am vendut, cămaşa 
Şi nam bani să-mi iai alta! 

Din visurile şi ilusiunile deşerte, în care mă adâncise 
duiGsele cântări ale acestor munteni frumoşi ca şi bra- 
dii, nu m'aii putut deştepta de cât numai măr€ţa pano- 
ramă, care se deschide din verful Metercului spre ţinutul 
băilor din valea Arieşului, | 

In faţa mea se înălța Muntele-mare de pe care sclipea, 
neua r&mase nemeţită, de ani netopită, iar pe muchea lui spre isvârele Someşului cald şi rece, se zărea ruinile cetăţuii Belicra, de unde mai la vale spre r&sărit, se perdea printre nori Cheia Turdii, în ale cărei despică- turi s'au ascuns vestitul căpitan al Curuţilor, cu numele Nichită Bălica, român de neam şi soţ de arme al lui Francise Rakoczy. La stănga pe o luncă largă de pe mun. tele Mluha între Geamăna, Negrileasa şi Părănginosul se întindea Lacul Dânelor în care se scăldaii lebedele; iar Jos în adâncime se r&slăţeati undele Arieşului, străbătâna când maj lin şi când mai iute printre munţi şi printre stânci.
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In mijlocul acestui admirabil tabloă pitoresc, strălu- 

cia ca argintul, printre radele s6relui, turnul bisericei 

din oraşul Baia (Ofenbaia) situat între vălcelele Hăr- 

măneasa, Vinţa şi Cira, de asupra cărora se întâlnea 

cu cerul uriaşele piramide: Bulzul Sartoşului, Peatra 

Tuţi, Ziragurul, Colţul Cioranului, Saligata, Peatra Ca- 

prii, Smidele, Belucetul, Hopârtul, Harlosul, Coţana, 

Lucia şi Amaranta. 

Băile de aur şi de argint de la Baia (Ofenbaia) erai 

mai de mult atât de vestite în cât muntenii le numeau 

numai cu un cuvânt: Bogata de la Baza. 

Astăgi însă acel orăşel, drăgălaş şi înfloritor odinidră, 

e decăgut şi scăpătat, iar băeşii în mare parte au luat 

lumea în cap. Numai la aşa numita bae a Vercilor se 

mai lucr6ză, dar şi acâsta, după informaţiunile pe care 

le avem, curând va urma pe calea pe care s'au dusi şi 

cele-lalte. 

Băile împerăţiei, aşa numesc muntenii minele Statu- 

lui, de mult ai r&mas pustii şi în usinile şi edificiile lor 

își fac cuiburi liliecii. 

Baia e un orăşel cu vreo 1,500 locuitori mai toţi 

Români, căci Germanii, care îşi ştiau limba, s'au stins 

şi odraslele lor vorbesc astădi stricat ungureşte şi Mal 

bine româneşte. , 

Comunele d'imprejur, Muncelul, Cidra, Sartoşul ŞI 

Brădestii, întreţin la Baia o scâlă română confesională 

greco-orientală, cae în anul 1887 a avut 170 scolari, 

pe când în cea ungurească, romano-catolic | 

de cât 5 s6ă 8 elevi. Pentru instruirea fetelor în limba 

maghiară, Statul întreţine o scoală cu 0 profes6ră, în 

care în anul trecut învățau 12 copile. 

3, pai fost
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De la Baia pe Arieş în sus, la gura Cărpirişului, începe 

adevăratul ţinut al băişagurilor, pe care geologul Po- 

zepny îl împarte în patru linii eruptive paralele. 

Cea mai scurtă şi mai îngustă din aceste linii e aceia 
de la Baia. 

A doua e Roşia-Vulcoiii de 2.5 miluri de lungă şi 0.; 
de lată. In întinderea acestei linii e situată renumita 
Detunată, care mai în fie-care an e visitată de o mulţi- 
me de admirători din Francia, Anglia, Italia şi Germania. 

Detunata e o înaltă colină de basalt ridicată pe cOma 
unui deal la o înălțime forte mare şi e formată din stâlpi 
de peatră de basalt aşedaţi unul lângă altul în felurite 
forme. La p6lele ei din spre apus stai prăvăliţi unii 
peste alţii o mulţime din acei stâlpi, pe cari i-au r&stur- 
nat tunetele şi trăsnetele ce isbese în acestă stâncă gi: 
gantică. Pentru detunarea acestor căderi şi răsturnări, 
poporul i-a dat numirea de Detunata. 

A treia linie e între Slatna şi Mihăleni, şi a patra, e între 
Orăstie şi Hălmagiii cu centrul principal în S&căr&mb. 

In cât privesce începutul şi desvoltarea acestor mine 
se pierde în întunerecul epocei vechi, Prima amintire o 
face IHerodot în cartea IV, unde descriind resbelul în- 
ceput la 513 înainte de Cristos, de Darius Histaspes, 
regele Persilor, în contra, împărăției Seythilor, din care 
se spune că făcea parte şi Transilvania, dice că pe țăr- 
mul riului Maris locvia un popor, care se desfăta în aur. Sub numirea de Maris, istoricii presupun că se înţelege Murăşul nostru de astăgi 1). | 

    

1 asi . a page de “temesfem-Bâny âszat, Tita, _Lukâcs Laszlo. Budapest 
Laszlo. Budapest Și op argint din Transilvania descrise de Lukâcs



Relativ la lucrările Romanilor avem astă-di o mulţime 
de date positive din care se constată că din cele 23 arx 

stativa, cunoscute pân'acum, dou eraii stabilite în ţi- 

nutul băişagurilur sub numirea de Auraria major (Abrud) 

Și Auraria minor (Slatna). In apropierea, acestora şi a- 

nume pe hotarul Roşiei, Buciumanilor şi al Slatnei s'aii 

aşedat, coloniile romane, care se ocupaii cu exploatarea 

minelor. Acesta se dovedesce din inscripțiunea tablelor 
cerate care vorbesc de Colonia Carpum, de Alburmim ma- 

jus şi de Alburnum manus. | 

Pe fie-care gi pe la Roşia şi Buciumani se găsesc prin 

mine monumente şi instrumente de ale Romanilor, care 
spărgeaii stâncile prin foc şi apoi scoteaii aurul din ele 

cu ajutorul uneltelor lor. La Poduri lângă Bucium-Poeni, 

în apropiere de Cetatea-mare, s'aii descoperit chiar şi 

urme de locuinţe stabile de ale Romanilor. 
Dintre tâte descoperirile mai recente, îns&mnătatea 

cea mai mare o ati tablele de bronz găsite în luna lui Maiii 

1876, şi a căror inscripţiune a fost perfect descifrată de 

profesorul Flach de la scâla de sciinţe politice din Paris şi 

din care reiese că în timpul Romanilor tâte minele erai 

puse sub conducerea unui procurator imperial, procurator 

caesaris, cu atribuţiunea de a acorda concesiuni şi de a 

supraveghea lucrările. Fiscul supunea la anumite tacse 

persânele interesate la exploatare şi avea monopolul de 

a procura tâte cele trebuincise minerilor. Pentru tote 

operaţiunile erai instrucţiuni speciale şi impositele pe 

care aveai să le răspundă arendaşii se evalua după nu- 

mărul lucrătorilor pe cari îi aveai în mine. Numai înve- 

țătorii erai scutiţi de ori-ce contribuţiuni şi se bucurau de 

cea, mai deplină imunitate faţă cu procuratorul Cesarului. 
Ei



  

In timpurile n6stre o esploatare mai regulată s'a des- 

„iwoltat numai după ce Transilvania a ajuns sub sceptrul 

Casei domnitâre a Habsburgilor şi în special sub glori6sa 

"domnie a, împărătesei Maria Teresia şi a împăratului 
"+ *Hosit al II-lea. 

î Centrul ținutului minelor putem gice că astă-qi e A- 
brudul (Alburnum), un frumuşel orăşel de munte cu 

vre-o 4,000 locuitori mai numai Români, căci străinii, 

ca ori şi unde în munţi, aşa şi aici, se compun âin func- 
ţionari administrativi, judiciari şi silvanali. 

Abrudenii în mare număr se ocupă cu esploatarea 
minelor şi ospitalitatea lor e proverbială. Sunt Gmeni 
buni din fire şi se întrec în lucs, în cât aprâpe sunt ri- 
sipitori, tocându-şi averile cu petrecerile. 

Se dice că mai de mult un Abrugean cu numele 
Anghel era atât de bogat şi îmbuibar, în cât în loc de sare 
presăra mămăliga cu nisip de aur şi îşi cumpăra arme 
de lucs de la cel mai renumit comerciant, Lazarino 
Comenazo din Italia. In urmă după ce "Și-a, tocat 
t6tă averea în crişma unui Gligor, oamenii ridend îl în- 
treba: 

Unde-i puşca Lazarin ? 
E la Gligor pentru vin! 
Dar pistolul Comenaz ? 
Tot la el pentru vinars! D 

„Viaţa Abrugenilor şi în genere a minerilor, o caracte- 
riseză însă şi mai bine următorea satiră populară: 

  

—————— 

3 vină : ). O lacrimă ferbinte de Iosif Şterca Şuluţ. Partea I. Braşov 1877 
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Cătu-i ștemparul !) de răi 

E mai fălos ca un bir&ui 2) 
Care opincile cârpea, 

Pinteni pe cisme îşi bătea, 3) 
Şi se îmbracă domnesce 

J6că, bea, bine trăesce. 

Ştempăriţa cât de rea 

Vinde aur pe la vecini 

Cu galbeni cât de puţini. 

Apoi să îmbracă domnesce 

La Români numai gândesce. 

Toţi trăesc în desfătare 

Cu ospăț, cu pompă mare! 

O adevărată pod6bă a munţilor e femeia română de 
la Buciumani, lângă Abrud. Înaltă, cu ochii ca mura, 

cu părul castaniii, cu obrazul rumen, cu buzele subţiri 

Şi trandafirii şi cu dinţii ca doub şiruri de mărgăritare, în 

cât pare că e ruptă din lună când merge Lunea la terg 

la Abrud cu bărbatu-săi, tot atât de frumos şi de voi- 

nic ca şi ea. 
Cel care asistă la un terg în Abrud nu se mai satură . 

a privi: ici la o mâţă cu portul şi tipul ei deosebit, 

colea la o slătneană cu cismele roşii şi cu vertul încâr- 

ligat spre picior şi dincolea la o buciumăneană cu por- 

tul ei elegant şi lucsos lucrat. Asemenea contrast înfă- 

țiş6ză și bărbaţii: moţul cu ţondra, lui scurtă şi albă ca 

neaua, cu lasberul (giletcă) de postav venăt, cu cidrecii 

strimţăi croiţi pe picior şi cu şiret negru pe margini cu- 

Suți, slătneanul cu cismele ca şi ale muerii sale, cu deo- 

  

  

) Ştempar: e un fel de piuar, care pisâză peatra se6să din mine. 

>) Birâi : jude, primar. ” 
5) Mai de mult minerii umblau cu pinteni de argint şi chiar de aur 

la cisme.
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sebire numai că nu sunt roşii şi în fine, trufașul buciu- 
mănean cu cismele selipici6se de lac, cusute pe margini 

cu fir tricolor, cu peptar scurt cusut cu mătase, cu pălă- 

rie mică rotundă de mătase şi cu fir de aur împodobită. 

Lunea, fiind obicinuitul terg de săptămână, se întind . 

„caravane întregi pe drumul dintre Buciumani la Abrud. 

Unii merg pe jos, alţii călare. Băeșul în tot-de-a-una îşi 
duce la oraş şi femeia, mergând amendoui pe un cal, 
bărbatul şade în tarniţă, şi nevasta pe şelele calului cu 
picidrele de o parte, întocmai ca şi cavalcantele. In oraş, 
isprava cea d'âutâiii este de a schimba aurul la cămară 1) 
şi apoi se pun pe traiti, cerând vinul cu perechea 2) şi 
jucând: Țarina și Abrudana, în cât, îi ajunge diua albă ; 
vorba băeşilor: 

Mergem Lunea la oraş 

Să venim Joi mintenaş. 

De la Abrud peste Dealul-Mare e orăşelul românesc 
Slatna cu vre-o 3000 locuitori şi care e situat pe ţăr- 
mul rîului Ampoiul. 

Lângă Slatna, unde e sediul căpitanului minelor, şi 
unde se găseşte în mari cantităţi argint viii (mercur), 
se întinde Câmpul Traianului si Câmpul li Traian, 
unde, se dice , că Traian, după ce a învins pe Decebal, 
s'a ospătat, cu căpitanii săi. Tot în apropierea acestui 
orăşel se dice că era în vechime și localitatea romană 
Ampela şi în locul căreia e astădi comuna munteană Ampoiţa. 

  

1 a ră FI : ) Cămară: casă de schimb a Statului. 
) Pevechea, e o oca de vin şi una de borviz,
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De la Slatna peste păduri în spre apus e Săcărembul 

cu vre-o 2160 locuitori Germani și Români şi unde cul- 

tura minelor pare a fi mai raţională. Straturile de aur 

de aici ai fost găsite la 1747 de săteanul român, Juon 

Armindeanul1), care aflând o peatră sclipici6să a dus'o la 

Alba-lulia, căpitanului de artilerie Born, şi acesta. anali- 
sând'o a constatat că conţine aur. 

La un an după deschiderea minei, văduva căpitanu- 

lui Born a cedat membrilor Casei domnitâre imperiale 

din Viena 16 părţi, autorisând în acelaș timp Statul cu 

administraţiunea ei. 
Astădi, Augusta familie domnitore a Habsburgilor are 

la acâstă mină 34 părţi, Statul 32, iar restul se află în 

posesiunea, particularilor. Dela anul 1748 şi până la, 

1876 producţiunea totală a fost de 40,423 kilograme 

aur şi argint în valdre de 24,956,806 fiorini 2). 

Din acâstă localitate straturile de aur străbat spre 

Băița, de unde apucă spre Crișul-Alb în localităţile 

Dupăpeatră, Stanija, Curechiii, Bucuresci, Rovina, Şe- 

sură, Herţegani, Căinel, Trestia, Brad, Ruda, Caracii, 

Crișcior, Zdrapţi şi altele. 

Pe lângă bai ai aceiaşi importanţă şi șteampurile, un 

fel de mori ca piuăle, în care se pis6ză peatra şi despre 

'care Crişanul la întârcerea sa acasă voind să-i spue ne- 
vestei ce a v&dut, n'a sciut cum să-i esplice de cât di- 

când cu uimire: | 

„ Dracul negru o mai vEdut ca în ţera moţului se 

dică (cânte) apa şi se joce lemnele *. 

  

!) Siebenbirgen. Geschieldert von Dr. Karl Reissenberger. Wien 1883 

2) A se vedea lucrarea mai sus citată a d-lui Lukăes.
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Din datele statistice oficiale să constată că băile din 
munţii apuseni ai produs de la 1872 şi până la 1877 
inclusiv următorele cantităţi de aur şi de argint. 

  

      

  

            

VALOAREA 
ANUL AUR ARGINI 

Fiorini | Criţari 

1872 822.407 1528.539 1,28-4.826 | 15 
1873 686.31783 119.597 1,063.568 39 
1874 1771.9421 1800.068 1,202.235 39 
1875 970.2504 1919.869 1,528.987 51 
1876 1276.4462 2282.997 1,986.111 38 
1877 1109.5540 1931.906 1,721.623 53 

Total 1872 — 1877 5642.9170 19,1'79.886 | 8,787.359 | 26 | 
Teritoriul minelor în care s'at produs cantitatea de 

mai sus se împarte în următ Orele circumszripţiunl : 

  

  

  
  

CIRCUMSORIPTIUNI MINE LUCRATORI | STEAMPURI 

Abrud-Roşia . 189 3283 6315 
Buciumani-Slatna, . 73 1010 2162 
S&cărâmb-Honâol . 59 1328 250 Băița, 

20 136 77 Baia de Criş. 41 856 425 
Total. 382. 6613 9829   

Din numărul de 382 numa 
administraţiune a Statului, 
mânile particularilor, ceea ce dov 
în munţii apuseni la esploatarea 
il are iniţiativa, privata, 

      
i 3 mine stai sub directa 
iar restul de 379 sunt în 

edeşte în de ajuns, că 
minelor, rolul principal
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Intre particulari, locul ântâi îl ocupă societăţile străine 

constituite în Germania, Francia şi Anglia şi care de un 

timp încâce aii început cu grămada să-'şi plaşeze imen- 

sele capitaluri în achisiţiuni de mine în Munţii apuseni. 
Renumitele mine de la Vulcoii astădi se esploateză 

de o societate franceză, cele de la Ruda, de alta germană 

şi cele de la Băița, Trestia şi Poiana, lângă Slatna, de 

o societate engleză. Esploatările se fac în mod sistema- 

tic după modelul practicat în California şi invasiunea 

capitalelor străine aii ridicat valdrea minelor, atât de 

mult, în cât minele de la Ruda ale familiei comitelui Tol- 

dalagi aii fost cumpărate acum de curând de o societate 

din Berlin cu 2,200,000 măr. 'Tot în aceeaşi propor- 

ţiune a crescut, şi preţul muncii. Un lucrător care mai 

nainte avea 16—18 fiorini astăgi are 30 de fiorini pe lună. 

Funcţionarii societăţilor sunt englezi, francezi Şi ger- 

mani, iar lucrătorii sunt toţi Români din părţile locului. 

« Inlocalităţile unde Românii sunt amestecați cu Nemţi, 

la Săcăremb, Hondol şi Băița, lucrătorii mineri ai o 

sărbătâre numită : Kirvai la berbece. 

La Băița serbătorea, se ţine în giua de Regina, hra- 

mul bisericii romano-catolice, iar la Săcăremb în giua 

de 'Teresia. Românii se adună întrun birt, iar Nemţii 

într'altul. Petrecerile ţin câte două şi trei dile. 

Se alege un berbece dintre cei mai frumoşi, care îm- 

podobit cu ederă, cu flori şi cu panclici se pune la, lici- 

taţiune prin jocuri de sorţi, compuse din trei bile mici 

cu fețe şi punctate. Punctele sunt până la 8 şi sera pe 

la 9 ore, când se termină jocul, cine are mai multe 

puncte acela, câştigă berbecul. 

A dova gi pleacă pe strade cu berbecul condus de vă-
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taf, cu lăutarii în frunte, jucând şi chiuind: Kirvai la 
Verbece ! După terminarea procesiunei se întorc la birt şi 

se începe încercarea de a lovi berbecul cu toporul în 

cap. Unul îl ține de corne şi îi feresce capul, iar cel care 
dă, daca nu'l nemeresce, plătesce ca pedepsă o anumită 

tacsă. Pe urmă berbecul se junghe şi pelea şi un picior 

e al aceluia care la câştigat, iar carnea se frige şi se 
consumă împreună. Din banii adunaţi să plătesc lăuta- 
rii şi băutura. După o petrecere de trei gile şi trei nopţi 
intră iarăși cu toţii pe sub păment. 

Tot aici e locul ca se vorbim şi de aşa numiții Go- 
zari. Aceşti comercianți cu aur şi cu argint ai început 
se funcţioneze în timpul în care proprietarii de mine, 
şi în genere toți minerii, erai ţinuţi ca aurul Şi argintul 
să'l schimbe numai la visteria Statului, care nu le răs- 
pundea nici pe jumătate din valdrea producţiunei. Pen- 
tru acest motiv s'a înființat un fel de contrabandişti pe 
cari poporul chiar și până astăgi îi numesce Gozari. 

Pentru stârpirea Gozarilor, la diverse epoce, s'au luat 
diverse măsuri, dar t6te ai rămas fără resultat. Intre 
măsurile luate, merită să amintim mai cu s6&mă pe aceea 
din timpul domniei împăratului Leopold 1, prin care se 
opreaii Grecii, Armenii, Turcii Şi Jidovii de a se stabili 
pe la băişaguri ca argintari sâti aurari. Ac6stă măsură 
a esistat aprope până în gilele nostre. 

Băeşii fiind foarte Superstiţioşi ei cred că fie-care bae işi are Vâlva ei, un fel de fiinţa divină, care supraveghiază 
Şi distribue aurul prin băj. 

Velva băii e invisibilă Şi numai celor mal curagioşi se arată. Statura ei e înaltă şi îmbrăcată ca Şi băeşii, însa
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cu haine mai frumâse de câv ale lor; are ștearţ (lampă 

de bae) in mână şi ciocănesce ca şi ei prin bae. 

Credinţa băeșilor este că baia care n'are Vâivă, n'are 
aur, şi când s'au sleit aurul într'o localitate ei dic: ati 

fut Velva băilor din aceste locuri în alte ținuturi. 

„Din multele cuvinte întrebuințate de băeși ca fer... 
meni speciali, spre a nu ne întinde prea mult, publi- 

căm numai următorele: 

A 

AUR SLOBOD. Aur masiv 

AURAR. Giuvaergiti 

ARGINTAR. Meşterul care lu- 
creză din argint tot felul de 

obiecte, precum cădelniţe, po- 

tire, icâne, servicii de masă 

şi altele 

B 

BAI (a). A esploata 
BAEŞ. Miner 
BATRE DE LA DIUĂ. Lucrare 

pe suprafaţă la lumina dilei 

BIEUŢĂ. Cuarţ 
BISOR. Chalkopyrit 

BOGATA SEU VINĂ. E un com- 
plecs care conţine aur, argint, 

aramă, plumb, kiz, cuarţ, etc. 

Băeşii, care se ocupă special 

cu acâstă lucrare, se numesc 

alegători de bogată 
BOLF. Bucăţi mai mari de peatră 

BULHE, Peatră surpată     

C 

CAMP. Un termen usitat la Ofen- 

baia. Când cuarțul e ameste- 

cat cu alte substanţe metalice 

se formâză o peatră atât de 

tare, în cât băeşii numai prin 

esplosiuni o pot sfărâma. A- 

câstă peatră ei o numese Camp 

şi stânca în care se ivesce o 

numesc întreg. 

CEPAŞ. Partea bogată a vinei 

de aur 

CERIME. Coperiş 

COARDĂ. STERPĂ. Partea ste- 
rilă a vinei 

COH. Uzină 

CORH. Grupă de cristale aședate 

întrun spaţii liber 

CRAM ŞI CRAMB. Casa în care 

se odihnesc băeşii după ce es 

din bae. Tot aşa se mai nu- 

mesce şi coliba în care se adă- 

postesc ştemparii, cari, păzesc 

şi pun necurmat peatră în piuă 

CULCUS. Inclinaţiunea vinei
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DREI. Un soiii de gresie neren- 
tabilă, 

DUCT ŞI DUCTUȘ. Direcţiunea 
pe care se întinde vina de aur 

în peatră . 

DUDĂ. Ţeve 

E 

ESE-VÎNA. A dispărut vina 

Fr 

FELIORT. Finea coridorului prin 
mină 

FERITORE. Locul unde se feresc 
băeşii cu ocasiunea esplosiu- 

“nilo: 
FISPONT. Punt fies la măsurat 
FISTEU. Ciocan mai mare pen: 

tu spargerea bolfilor . 
FOTRAGĂ. Un lemn gros sco- 

bit cu care se scâte peatra 

G 

GALIȚĂ. Oxid de fer 
GAPLĂ. Maşină învârtită de cai 
GACHAL. Cărbune - 
GACHALIT, Cârbunit 
GELIL. Fus; sucitor; cârjă 
GLAM. Păment lutos, argilos 
GOŞTEANA, Mineraiii , ştufă , 

(Erzstufe) 

HI 
HONTAR,PL,. HONTARI. Se nu- 

mesc băeşii care scot peatra 
din bae 

HOLDINĂ. Grămadă de peatră 
rea 
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HORIZON. Orizont 

HOTAR. Teritoriu de băi es- 

propiat 

HUMĂ. Plumbul şi sphaleritul 

ce urmeză aurului în Şaitroc 
(Scheidetrog). Şaitrocul, e ca 

şi venturaşca şi cu care prin 

clătinat se alege aurul din alte 

materii. 

HURLUI (a se). A se surpa 

HURLUIRE. Surpare. 

IX 

IONGARIRE. Transportare (Făr- 
derung) 

IMPERĂȚIE. Statul; fiscul; era- 
riul. În giaiul poporului mun- 
tean nici o dată nu se face 
dosebire între Sfat şi Imyperat, 
T6te pădurile şi minele Statu- 
lui elle numesce : pădurile îm- 
perdţiei; băile împerdţiei. Pe lu- 
crătotii mineri, de la băile 
Statului, dacă îi întrebi, răs- 
pund scurti: „Zaerăm la împe- 
văţie“. Simţimentul inuperialist 
în Munţi are rădăcini adânel. 

L 

LAPTE DE PEATRĂ, Stalactite 
calcin6se 

LESPEDOS. Stratificaţ 

M 

MACARET. Sfredel cu care gău- 
vesc stânca 

MÂNCĂTURĂ. Sleită 
MÂNCĂTURĂ BETRÂNĂ. Părţi 

esploatate mai de mult



O 

OBLESC. Plan6ză ; netedesce 

ORTAR. Băeş care lucrâză cu 
sfredelul 

P 

PĂRĂCLĂU. Un ciocan pentru 
spargerea petrilor 

PĂRĂCLUIRE. Spargerea potri: 
lor 

PARTE DE BAE. Acţiune; cucsă 
(Preicux) 

PISOAIE. Peatră mărunt pisată 

PRESLUGĂ. O hucată de trestie 
tăiată în anumită lungime și 

crepată, ast-fel că din trun- 

chiul trestiei se fac câte 3 pres- 

lugi ascuţite la amândouă ca- 

petele. Preslugile se ung cu 

un fel de sirop compus din 

praf cu apă şi apoi se usucă 

în cuptor după ce s'a scos 
pânea. Preslugile servesc drept 

fitil la esplosiunile stâncilor. 

R 

REMLAŞ. Locul unde se aruncă 
peatră stearpă scâsă din bae 

RIZNĂ. Căruţa cu care se scote 
peatra din bae 

RIZNAR. Căruţaşul care secte 

peatra 

S 

SCAFE,. Cumpene 
ȘTEART, (Văpaiţă) lampă pen- 
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tru bae. Ştearţurile sunt de 

dou feluri, unele înfundate şi 

altele desfundate, în cele în- 

fundate se arde uleiu de ra- 

piţă şi în cele desfundate se 

arde seti cu feştilă de bumbac 

STEAMP. Pilug; pociumb; maiti 

SŞTEAMPURI. Piua în care se 
macină peatra (Pochwerke) 

STERP. Peatra sterilă 
SIREGHIE. Lada ce se foloses- 

ce la iongărirea şi împărţirea 

petrii 

STIURŢ. Locul unde se pune 

peatra împărţită 

STOLNĂ. Coridorurile prin bae 

ŞUTEU. Put cu înclinaţiune de 

400 — "7 

T 

TINGĂ. Un fel de cuarţ foarte 

tare 

TISIG. Unealtă de lucru 

xy 

VĂLĂU. 'Pablă pe care se spală 

peatra. măcinată 

VENTĂLĂU. Ciocanul cu care 

se bate sfredelul 

VÂRTEJ. Ocnă puț. (Schacht) 

VOLBURĂ. Întregul(Grundimasse 

des Gesteines) când devine 

mai poros, mai m6le, mai fă- 

vămăcios, aurul şi argintul se 

vesfiră prin massa petrişului, 

atunci se formeză aşa numita: 

volbură.
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    Tipuri şi porturi de pe Crişul alb (Zărand. 

  

        AD



  

CRISENII 

Spre a putea sosi cât mai curând în ţinutul Crişului- 

Alb am călătorit prin regiunea inferidră a Mureşului, 

care cu drept cuvânt se pote numi inima Transilvaniei 

şi care fiind şi cea mai roâitore în acelaş timp e şi cea 

mai atrăgătore în privinţa monumentelor istorice. Nu- 

mai acestă regiune pâte înfățișa călătorului mai bine de 

cât ori-care alta, cele două epoce trecute: epoca dom: 

niei Romanilor şi epoca înfrângerii Românilor. 

De la Partoş peste Mureş şi astăgi se văd urmele sân- 

gerosului regim inaugurat de Basta, ncigaşul lui Mihaiu 

Viteazul, şi perpetuat mai de toți principii şi guverna- 

torii Transilvaniei până la 1848. Afumatele ziduri ale 

castelului ruinat de la Vinţul de jos, ne aducaminte de 

victimele acelui regim, între care, vom aminti numai 

pe vrednicul păstor al bisericii n6stre din veaculal 17-lea, 

mitropolitul Sava Brâncoveanul, care, pentru că ţinea 

la limba şi la legea poporului s&ii român a fost chinuit 

până "şi-a dat sufletul.



  

In vremea aceea despoţii aristocrați feudali, v&dend 
că pe român, nici prin iobăgie, nici prin al declara str&in 

în ţâra lui, nul pot stinge, credeai că silindu-l să se la- 

pede de legea lui şi primind legea calvinească, se va 

lăp&da și de limba lui şi ast-fel se va maghiariza. De- 
şartă a fost credinţa lor; căci feudalitatea cu întrega ei 

tiranie s'a stins, iar românul tot român a rămas. 

De la Vinţul de jos spre Orăstie la satul Vinerea e 

Câmpul pănii, unde, după ce bănăţanul Pavel Chinez a 

sdrobit iataganul semilunei s'a ospătatşia jucat printre 

morţi, învertind în puternicile lui braţe trei turei de o- 
dată : doui subţiori şi unul în dinţi. 

Mai la vale spre stânga de la podul Simerii pe sub ce- 
tatea de la Huned6ra, proprietatea de odinidră a lui I6n 
Huniad Corvinul, puternicul guvernator din neamul bo- 
erilor români hăţegani, se întinde pe Strei în sus de a 
lungul pdlelor Rătezatului ţâra Hăţegului, ai cărei locui- 
tori suni, sânge din sângele Muntenilor şi carne din car- 
nea Crişenilor. 

In acel romănesc ţinut, care se pote numi raiul Tran- 
silvaniei și unde se află Ulpia Traiană, capitala Daciei, 
mamele române în serile lungi de iarnă, torcend la lu- 
mina, focului în mijlocul copilaşilor ghemuiţi pe vatră, 
prin frumbse poveşti transmit din generaţiune în ge- 
neraţiune gloria străbună. Ac6stă moştenire e păstrată 
cu atâta scump&iate din neam în neam în câţ şi dis- 
tinstul etnograf german, B. Reiner spune cu uimire, 
într”o descriere publicată în Noua presă hberă din Viena 
de la 12 Septembre 1887 „ Că călătorind prin ţara Ha- 
țegului călăuzul săi hâţegan, oprindu-se în loc la Gră- 
dişte, oftână i-a ar&tat cu măciuca :
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„Priveşte la acel loc! Acolo a şedut Decebal!“ 

„Mam convins, esclamă d. Reiner, că acel sărman 

valach daca ar fi vorba şi astădi s'ar lupta pentru regele 

Decebal şi vai şi amar ar fi de acela în capul căruia ar 

trăsni puternica, lui măciucă !“ 

Din valea Streiului la o depărtare mare, dincolo de 

Deva, se zăreşte un munte întunecat de păduri seculare, 

cari cu desele lor cle6mbe acopere valea Mureşului până 

mai în jos de S&cămaş. Acest munte, se dice, că chiar 

şi până astădi îl numesc Românii pădureni din părţile 

locului: macntele lui Decebal. 

Padurenii in bogata lor fantasiă mitică işi închipuesc 

că prin acele păduri rătăcea Diva, măndra. iubită a lui 

Decebal, care era aşa de frumâsă ca şi [leana Cosînzeana 

din poveste. 

De asupra oraşului Deva, într'un verif de deal, o cetate 

ruinată răpeşte vederea călătorului. De pe zidurile ce- 

tăţii visitătorul privește drept în piaţă, unde, înaintea 

prăvâliilor, orăşenii desbat vara la umbră, cu pipa În 

gură, trebile oraşului, s6i vorbesc de câte o nouă des- 

coperire făcută de societatea archeologică, din acel oraş. 

Deva e unul din oraşeletransilvane, care a vădut şi a 

păţit mai multe, începând de la Daci şi Romani, până în 

timpurile n6stre. Intre principii transilvani, care petre- 

ceai în Deva, vom aminti numai pe Mihail Apafi, cel 

mai nesăţios dintre toţi domnii Transilvaniei, şi care, 

spre a şi stempăra setea bea vinul la Deva cu vadra, 

iar după ameaq când dormea somnul beţiei, ţera o câr- 

muia iscusita sa soţie, Ana Bornemisza, s6u pe româ- 

neşte Ana, Nubeavin, nume care nu se unea de loc cu 

gustul bărbatu-săi. 4
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Cetatea Devii, care a găzduit atâtea capeteilustre şi 
care a stat neclintită ca o stâncă de granit în mijlocul 
luptelor desfăşurate in cursul veacurilor pentru domnia 
Transilvaniei, acum patru-deci de ani a fost aruncată 
în aer împreună cu întreaga trufie a feudalismului ma- 
g&hiar, care până la 1848 a ţinut în lanţurile sclaviei po- 
porul transilvan. 

De la Deva peste Mureş, pe la Şoimuş în sus începe 
Zărandul s6i ţinutul Crișenilor albi, căci mai sunt Şi Cu 
şeni negri, cari însă nu formâză obiectul studiului nos- 
tru de faţă. 

Zărandul de şi nu înfăţişâză de cat erupţiuni vulca- 
nice, locurile sunt bine cultivate cu grâii de tâmnă şi 
primă-veră, porumb, ovăz, alac ete. 

Locurile de păşunat sunt cam strimte Şi fie-care om 
işi pasce vitele pe locul lui. Pădurile sunt în unele lo. 
curi ale comunelor şi în altele ale particularilor, aşa că 
fie-care sătean îşi are parcela sa de pădure. In privinţa 

- esploatării pădurilor fie-care sat trebue să aibă un plan 
„aprobat de inspectorul silvanal. | 

Vitele aparţin rasei mocănești. Cei de pe malul Cri- 
şului alb mai ai şi un fel de vite care S6mănă mult, cu rasa vitelor elveţiene. Tâte numirile vitelor sunt numai româneşti, de esemplu, vacile ai următorele numiri : Dunae, Lunae, Mărţae, Marţilă, Marţiole , Mercae, „Mercureană , Joiană, Vinae şi Virae, Sâmbae , după numele dilelor în cari ai fost fătate. Apoi mai sunt: Steana, Suraia, Albuţia, Mândruţa, Pădureanca, Boiana, Ruscaiu, Florica, Veronica, Moldoveana, Sileşa, Cheşa, Bălaia, Codalba, Făgeana, Păura şi Peuna, Floraea, Mur. guţia, Proasta, Murga, Surica, Văraia şi Tomnaia. Boi-
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lor li se dai numiri ca: Boian, Duman, Joian, Bocşan, 

Caila, Suran, Bălan, Virean, Sileşul, Mişca, Barna, Cheşa, 

Rujan, Pădurean, Ruşcan, Steanu, Riga, Rotundel, Le- 

neşul, Codalbul, Făgean şi altele. 
Casele peste tot sunt construite din groși, lemne de 

goron, fag, etc. şi acoperite cu pae şi de comun ai câte 

două încăperi, cari sunt despărțite numai prin nisce stâlpi 

în cât poţi trece liber din o odae în alta. Numai la 6- 
meni mai avuţi sunt despărțite odăile prin păreţi regu- 
laţi şi cu uşă între ele... 

O mare parte dintre Crişeni se ocupă cu meseriile, 

aşa, de esemplu, bărdași se află mai în fie-care comună. 

li construesc casele şi tote nemestiile de lipsă, şi sunt 

mai cu s6mă de admirat aceia dintre ei, cari cu o ade- 

vă&rată artă fac turnuri la biserică din lemn. 

Rotari se află de asemenea în cele mai multe comune; 

iar în satele Leanţ şi altele mai toţi fac râte şi le 
desfac apoi pe la târgurile din Deva, Arad etc. Meseria 

O învaţă unii de la alţii. 

Spătari se află în comunele Rişca, Rişculiţa, Baldo- 

vin. La spete lucreză familii intregi. Cu deosebire spetele 

se lucrâză iarna în şedători şi primă-vâra bărbaţii iai în 

spate câte 80 — 100 spete şi plecă spre a le desface în 

țeră,. 

Butari. Buţă se fac în comunele 'Piulesci,: Valea-mare, 

Tomesci şi se transportă pe cară la terguri prin Unga- 

ria, Transilvania etc. | 

Olari se află în comuna Obârşa şi Ternaviţa. Se fac 

felurite vasa de păment, dintre cari unele sunt forte 

frumâse. | 

Lingurari sunt numai în Birtin, Prihodisce şi Tătă-



52 

reşti şi numai familiile mai sărace se ocupă cu facerea 

de linguri, fuse, albii ete. Lingurile sunt fârte frumos 

încrestate. 

Petrari. In comunele Dupăpeatra, Curechiu, Stanija, 

şi Blăjeni se lucreză cu deosebire pietre de moră ; iar 

în Caraciu, Lunca şi Vaca se fac cruci, trepte şi tocile. 

Mai sunt coşărcari, lemnari, cojocari, cărămidari, pă- 

lărieri, cărbunari şi fauri. Mai toţi cari se ocupă cu me- 

seriile menţionate, se mai ocupă şi cu plugăritul. 
Chiuşeri şi Chiujeri sunt aceia, cari fac comerciii cu 

boii, cai şi alte vite. Aprope în fie-care sat sunt chiujeri. 
N'am nici o chiusă cu el: n'am nici un amestec. Nu'mi 
fac chiusă cu el, adică nu vrâi să vind Sai să cumpăr 
de la el. 

Mai merită luarea aminte şi împrejurarea că în fie- 
care sat se află câte un român, care se pricepe şi se 
ocupă cu diresul (reparatul) puscilor. 

Lăutarii ca şi la Moţi şi la Mocani sunt numai Români 
şi instrumentele cu care cântă se numesc: lăută, nu- 
mită mal rar şi ceteră, flotă, gurdună, cimpoiul, fluerul , 
clanetul s6ă clarinetul, tulnicul, titiligul, căruia i se mai 
dice şi titilinc, tilincă sâii titilincă şi e făcut din scârță 
de salcie ; caradiţa e făcută din soc, hărgoiul secundâză 
la caratiţă; fufaza, Şi drămbvia se cumpără, pe la târguri 
de la, Slovaci. 

Mai cântă şi cu Frunda şi cu peaptănul pe care punând hârtie şi suflând dă tonuri.



TERGUL DE SARUTAT DIN HALMAGIU 

Una din datinele, cari în munţi numai la Crişeni se 
află, este ffraul sărutatului din Hălmagiu. Nevestele 

n6uă de prin prejur, cu ocasiunea Dbulciului Sân- Tbderu- 

lui din acel oraş, sărută pe rudenii, cunoscuți şi străini 

şi de aceia acestei vechi datine i s'a dat numirea de 

maj sus. 

Hălmagiul este o comună română cu 1,200 locuitori, 

şi fiind reşedinţa protopopului greco-catolic şi greco- 

oriental, are forte bune şcoli primare pentru băeţi Şi 

fete. 

Nu putem trece cu vederea un incident întâmplat în 

acel orăşel în anul 1886 şi care pune în evidenţă pur- 

tarea autorităţilor Statului ungar, faţă cu Românii. 

In anul menţionat, cu ocasiunea unui terg, mai mulți 

tineri români, avend pe pălării panglici triculori, au 

fost pedepsiţi cu câte 50 fiorini ; iar meşteşugarul Irhas 

a fost ridicat de jandarmi din biserică, în timpul litur- 

ghiei, şi târit la sub-prefectură, unde i s'aii tras cismele
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din picidre, pentru că erau cusute pe mărgini cu fir 
tricolor naţional, şi judecătoria de ocol Pa pedepsit cu 
mai multe dile- de arest, pedeâpsă care a fost aprobată 
şi de inalta Curte de dreptate din Pesta. 

La tergurile din Halmagii, participă locuitori din 
60— 830 sate, cari se află împrejur. Crişenii sub numirea: 
bulcii, înţeleg tergurile cari se țin în gi de s&rbătore; 
ast-fel se dice: dulciul Sân- Tăderului, bulciul Sân-barbarei, 
buiciul Sântă-Măriei etc. 

Bulciul Săn-Toderului de la Hălmagiii, de care ne o- 
cupăm, se mai numeşte și Duleiul sărutatului, tergul de 
sărutat şi tergul nevestelor. 

Cat ţine fruptul, aşa numesc Crişenii dulcele, carne- 
legile şi câşlegile, adică timpul de la hoboteză şi până 
în prima Duminică a păresemilor (postul mare), se con- 
îxacteză o mulţime de căsătorii ca pretutindinea la 
Români, vorba ceia, un june e om ca menii numai după 
ce se însoră, | 

Muntenii ţin mult la căsătorii şi e o mare fală pentru 
un socru daca are o noră frumosă sâi un ginere har- 
nic şi de neam, mergând d'a dragul cu noui căsătoriţii 
la terg, unde cunoscuţii şoptesc : Cutare e nora cutăruia, 
Şi i-a adus avere patru boi! Gre numai pe ea o are 
tată-săiu ? 

Daca în giua de Sân-Toder e timp frumos, bulciul de la Halmagiii geme de neveste tinere, care fiind fecidre S'aii măritat în timpul fruptului. La acest terg merg ne- vestele nduă din comunele Termure, Ocii, Ocişor, Poe- nari, 'Puheşci, Bănesci, Hălmăgel, ete. şi la care se asociază şi nevestele nduă dia Hălmagiti. Trebue se in-
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semnăm că numai nevestele, cari aii fost fete mari merg 

la târg, iar nu şi v&duvile căsătorite din noi. 
Nevestele, cari aii sâcre plâcă împreună, iar cari n'aui 

se însoțesc câte două şi câte trei, forte frumos gătite şi 
cu cununile de mirese pe cap. De multe ori le duc so- 

crii s6i chiar bărbaţii lor cu carul şi cu căruțele până 
la Halmagiii, unde nu se preumblă de loc singure prin 

târg. Fie-care are în mână câte un ulcioruţ frumos în- 

pestrițat şi umplut cu vinars. 
Ajungând nevestele la Hălmagiu, tergul are o înfăţi- 

şare interesantă. Voia bună, risul şi gluma, e caracteris- 
tica acestui terg. Des de dimineţă nevestele încep a 
umbla prin târg însoţite de sâcre s6it câte două şi câte 
trei, cară întâlnind consângeni şi cunoscuţi, s6i văden- 

dui din depărtare, alârgă la, ei şi îi sărută ;iar aceştia le 

cinstesc cu bani, începând de la creiţari şi până la fiorini. 

Cu str&inii sunt în mare reservă, căci a rămânea nesă- 

rutată e cea, mai mare ocară. Numai când nevasta e 

positiv informată că nu va fi refusată, sărută şi pe străin. 

Sărutatul se întâmplă pe strade, prin birturi și prin case 

pe la cunoscuţi. După sărutat nevasta primind czustea, 

ea mulţumeşte închinând din ulcior. A nu bea însemnă 

a batjocori nevasta şi pe ai săi. A fi sărutat de o nevastă 

în Hălmagiă la Sân-T6der, însemnsză a fi un om de 

frunte şi de omenie. Omeni prăpădiţi, ticăloşiţi seu-răii 
îmbrăcaţi sunt ocoliţi. | 

Lucruri imorale şi certe nu se nasc nici odată. Ordi- 

nea şi moralitatea o păstrâză însuşi publicul, care eser- 

cită cea mai bună poliţie şi controlă ca să nu se comită 

nimic ce ar putea atinge bunele moravuri. De aceea 

afirmaţiunea unor scriitori străini că pofta de câştig s6i
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decadența morală ar fi dat naştere târgului de sărutat, e 
cu atât mai neintemeiată, cu cât la acest terg participă 
de o potrivă şi nevestele fruntaşilor ca şi ale săracilor, 
atât orăşenele Hălmăgene cat şi sătenele Crişene. 

Mult ne-am bătut capul să aflăm origina acestui târg, 
dar ori pe cine am întrebat nu ne-a răspuns de cât dând 
din umeri: Așa ne-am pomenit ! Așa e datnia nâstră ! 

Sunt unii, cari cred că tergul datâză din timpu! în 
care valea Crişului alb ar fi fost colonisată cu Moţi. Co- 
lonii întâlnind pe consângenii lor în tergul de la Hălma- 
giu îi săruta ; iar aceşiia cinstiaui cu bani pe cei, cari se 
depărtase de ţara lor, şi ast-fel cu timpul datina sar 
fi generalizat. Alţii iarăşi susţin că Crişenii fiind păstori, 
când eşai primă-vâra cu oile la munte, soțiile lor îi in- 
soțeau până la Hălmagiii, unde prin sărutat îşi luau e- 
mas bun de la ai lor, cari în schimb le cinstea (dăruia) 
cu câte ce-va. 

O altă versiune susține că acestă datină, 'ar fi ain timpul invaziunei Turcilor, cari străbătână până pe la Crişul-alb, la Ribiţa, Baia de Criş etc., ar fi răpit o mul- țime de femei crişene, dintre care, unele scăpând din robie şi întorcându-se acasă, la Halmagiu sau întâlnit cu cunoscuţii lor pe cari "i-ai sărutat de bucurie şi ace- ştia le-au cinstit pentru vrednicia loi: că 'şi iubesc limba şi vatra Strămoşâscă mai mult de cât ori-ce bogăţie pă- gân6scă. 
Tergul de sărutat de la Halmagiii nare nici o legătură cu fergul de fete din Găina,
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MOTII 

De la Baia de Criş, călătoria se face pe cărări înguste 
spre Curcubeta-mare în ţâra Moților, care e cea "mai 

poetică regiune a Munţilor apuseni. 

E mărâţă priveliscea de pe cele trei piscuri ale Cur- 

cubetei-mari, dintre care cel mai înalt e de 1846 metrii 

peste nivelul mării. Pătrundi cu vederea până în cresta 

Carpaţilor ţărei româneşti, iar spre Ungaria, se vede. 

orăşelul Crişenilor-negri, Beiuş s6i Bin, cum îl numesc 

i, şi care e situat la pslele Bihariei pe ţărmul Crişului- 

negru. 

'Trecend pe la satul Scărişora, călătorul se opreşte la 

Gheţar, o peşteră cu trei bolte, la o adencime de 50 

metrii şi cu o lărgime de 60 metrii. 

Păreţii boltei ântâiu sunt din piatră văr6să, împodo- 

biţi ică şi colea cu cristale din sloii de ghiaţă şi padimen- 

tul de molos pietros e acoperit cu pături de n6uă. Mai 

frumosă e a doua boltă, ai cărei păreţi sunt numai 

din cristale de ghiaţă, formând tot felul de figuri. Cea
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mai frumosă şi mai spaţi6să însă e bolta a treia pe care 
Moţii cu drept cuvânt o numesc: Biserică. Padimentul e 
numai din ghiaţă şi de la tavan atârnă o mulţime de 
sloi jur-imprejur prin boltă. In mijlocul ei e o splendidă 
şi pomp6să grupă de cristale de ghiaţă, înfâţişând cele 
mai frumose tablouri; Moţii îi gic: Altar. Lângă eltar e 
o statuă de ghiaţă ca de 3 metri de înaltă şi care semă- 
nând la talie cu o femee bine făcută, Moţii cred că eo 
Dînă, acoperită, la, faţă. 

E atât de ameţitâre şi fermecătore strălucirea radelor 
pe care le aruncă la lumina faclelor acele cristale albe 
şi albastre, în cât n'avem destule cuvinte spre a putea 
descrie acest fenomen rar în felul său. 
“Ţsra Moților începe din spre Abrud de la Cărpiniş în 

sus, iar din spre Ofenbaia de la Bistra. Tipul Moților e 
acelaşi ca al tutulor muntenilor. Temperamentul lor e 
sancvinic şi seriositatea, e caracteristica lor principală. 
Se insuflețesc iute şi ati o tărie de caracter atât de mare, 
în cât dacă 'şi-aii propus ceva nu se lasă odată cu ca: 
pul, chiar de ar trece prin sabie Şi foc, până ce nu'şi 
ajung scopul, ori cât de convinşi ar fi de mai înainte 
despre relele urmări ce ar resulta pentru ei în cas de neisbândă. Păţărnicia nu o cunose aceşti copii al mun- ilor şi sinceritatea lor e de admirat. Cu străinii sunt mai reservaţi; cred că tâte relele de la ei vin pe capul lor, fără ca împăratul, în care Moţii ai cea mai mare încre- dere, să ştie de nedreptăţile pe cari le fac străinii în eră. Traiul lor e forte simplu ; ei se mulţumesc cu puţin, 
sunt Sirguincioşi, lucrători, cumpătaţi şi forte religioşi. Crimele în aceste ținuturi sunţ aprâpe necunoscute, iar despre sinucideri numai prin basme se vorbeşte.
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Statura. moţului e mijlocie, profilul lui lungăreţ şi se 

termină în o bărbie ascuţită. Fruntea lui e lată, ochii 
căprii, părul castaniu şi mersul e încet şi legănat, lăsân- 
du'şi partea superidră a corpului ceva încovoiată, înfă- 

ţişând pe omul de munte, care la suirea dealurilor pentru 

păstrarea echilibrului e nevoit a'şi pleca puţin corpul 

înainte. Moţii, ca şi Mocanii şi în parte ca şi Orişenii, 
portă cămaşa în cidrecă, din care împrejurare, scriitorii 

şovinişti Unguri vor să facă lumea să crâdă că ar fi Secui 

românizaţi. O asemenea încheere e cât se pote de gre- 

şită, de 6re-ce şi Oltenii din România-mică, portă cămaşa 

în ciGreci şi apoi sunt şi Unguri, de esemplu, Ciangăii, 

precum chiar şi unii din Saşi, cari portă cămaşa peste 

cidreci sâii peste nădragi săsești de postav vânst. 

Casele Moților sunt construite de ei din lemne de 

brad sâii de fag, acoperite cu şindrile şi se compun din 

câte două odăi, din care una e pentru locuit, iar alta ser- 

veşte ca cămară. In casa de locuit nu e de cât o laviţă» 

me6să, pat şi un scaun de văsărit 1). 

Ocupaţiunea principală a Moților e fabricarea de ciu- 

bere, doniţi, şindrile, plutitul, cercuitul şi dulgheritul. 

Acei cari se ocupă cu facerea de ciubere şi cercuitul se 
numesc vdsari şi sunt mai cu sâmă din Vidre, Ponorel, 

Neasra, Scărişora şi Secătura. Cei din Albac fac scân- 
duri, laţuri, caferi, gringi, iar Bistrenii şi Certejenii fac 

şindrile, pe când Sohodolenii sunt bârdaşi (dulgheri) şi 

zidari. Mulţi dintre aceşti locuitori se mai ocupă şi cu 

1) A văsări însemnâză a ciopli, & plana şi scaunul de văsărit e un 

tel de teşghea pentru a da lemnul la vândea.
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facerea de pieptare, cojoce, etc. şi de aceia se numesc 
suci (cojocari). 

Plugăritul şi păstoritul în aceste ţinuturi din causa 
sterilității pământului şi din lipsa locurilor de pășunat, 
nu produce în cât locuitorii să pâtă trăi. Porumbul, a- 
fară de Cămpeni şi Bistra, cari sunt mai jos situate, 
nu se pote cultiva, de loc. 

Văsarii îşi desfac marfa pe la terguri şi prin sate şi 
pe banii câştigaţi la reintorcere încarcă pe caii sei pe 
cară, porumb, grăii, secară, ete. Cei mai săraci sunt 
cercuitorti, cari n'a altă avere de cât un biet; cal cu care 
nutresc o familie din câte 6 membrii. Pe cal încarcă 
câte 400— 600 de cercuri cu care plâcă în feră, unde 
lucreză la cercuitul vaselor de lemn, până câna îşi ispră- 
veşte cercurile şi la întorcere aduce bucățele la copii şi 
la muere, care îl aşteptă cu dor. 
„O asemenea cutreerare prin ţâră, ţinend câte 4 şi 6 
săptămâni, se dice că Moțul face : 

Paştile pe la Siria 1 
Crăciunul pe la Ilia 3, 

Cel mai credincios tovarăş al Moţului la drum, este calul lui pe care văsarul încărcând câte O chișiță 5) plecă 
alăturea cu cercuitorul în feră, : 

Da NI 

1 tii să â 3 î 
- | 

) Siria e un orăşel lângă Arad în Ungaria, unde la 1849 armata, maghiară comandată de generalul Gorgey, a capitulat înainte xilor ruseşti. 
*) Ilia e an orășel pe Mureş în jos, între Deva si Dobra. pan chişițe mari şi mici; una conţine 14 şi alta 12 bucăţi de Li . 

o 

a oşti-
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Colo pe Dslul-mare 

Merge Moțul cu ciubare ; 
Şi cu teocuri Î) de rășină 

Să le dee pe fărină, 
Ca s'aducă bucățele 

La copii şi la muere. 

Mergând încet după calul s&ii, pe care nu'l preţueşte 

mai puţin de cât Arabul pe al săi, cu capul ridicat, cu 

privirea, limpede, senină şi hotărită ; Horesce (cântă) câte 

0 doină, care te face să stai in loc şi să asculți acel glas 
melodios : | 

Du-m& Dâmne în pace în jtră 

Cu cercuri şi cu ciubare, 

Şi m& adă în pace iară 

La eopii şi la muere! 

Sei pentru a "și mai alina multele lui suferinţe şi ne- 
casuri, începe câte un cântec de jale, care face să r&sune 

pădurile : 

| Nu am pâne, nu am sare 2) 

Tâte le-ati dus darea mare; 

Darea mare ce m. apasă, 

De stă sufletul semi i6să. 

Chişiţa se compune din: 

Părlăul mare 8 litri de tă&rg, care are 20 litri mici. 

Părlăul mic 6 „o litră de târg are 2 decalitii, 

Pătrarul 4 a 

Ferdeleţ 2 1fa 

Feră 83 cupe vechi, 

Ciubăraş 5 a » , 

Suştar 2 „„ TOte aceste vase vin puse unele peste 

altele. 

1) Zeocurile (tocurile) sunt făcute din câjă de brad, anume pentru a 

pune răşină într'ensele şi pe care Moţii o vând prin satele de Ia fâră, 

2 In Munţii apuseni nu se aud cântece haiduceşti de loc, ci numai 

cânte ce de'iubire şi de jale, balade şi satire.



TERGUL DE FETE DIN GAINA 

Găina e un munte situat la m6gdă-di-apus a Munţilor 
apuseni şi are o înălţime de 1744 metri peste nivelul 
mării. La pâlele lui e Vidra de sus şi numirea, sa, se as- 
cunde în întunericul mitic. | 

Vidrenii spun că în timpul când şi în munţii Bihariei 
se lucraii băile, o găină de aur eşa din băi spre a se a- 

şeda în virful muntelui, pe cuibul săi în care erau 65le 

sale de aur. Vidrenii atraşi de frumuseţea ne mai pome- 
nită a găinei, în mai multe renduri s'au încercat, s'o 

prindă, ea însă a fugit în jurul minelor de aur de la 

Roşia. De atunci ne mai putendu-se găsi aur în băile din 

acest ţinut, Moţii aii încetat de a le mai lucra, fiind-că 
găina din poveste, era Vâlva băilor, şi ea a dus aurul cu 
sine în părţile unde a sburat. 

Muntele Găina are două piscuri, unul mai înalt şi 
pleşuv, iar altul mai mic şi înconjurat de păduri de fag, 

în mijlocul cărora e un monument ridicat în amintirea 

călătoriei împăratului Austriei, Francisc Iosif I, pe care: 
a făcut'o în ţera Moților la 1852.
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Mare e puterea naturei şi numai acela o pote vedea 
în tâtă fiinţa ei, care cu ocasiunea unei vijelii să găseşte 
într'un virf de munte, de unde cu frică şi cu fiori, pri- 
veşte Ja lupta elementelor ceresci pline de electricitate. 

Fvrtunile în munţi se plămădese ca din senin, şi pâză 
„al bate în palme se varsă asupra piscurilor și codrilor. 

Eram în Găina, într'una din frumâsele gile de vară. 
Cerul era senin, screle era sus şi radele lui revărsau a- 
supra Găinii o căldură ca în luna lui Cuptor. 

Un nouraş se zărea în depărtare pe marginea cerului. 
O jehţe răcoritâre legăna frungele arborilor şi care din 
ce în ce bătea mai tare, în cât de odată se audea r&su- 
nând urletul puternicului vent, care smulgea copacii din 
păment. Nouraşul se încingea tot mai tare Şi întuneca ce- 
rul. Păstoril fugeau la colibi, iar vitele mugind îşi cău- 
tai un adăpost. Pe cer fulgerile se întindeaii ca şerpi. 
lie alergând cu patru cai şi cu carul lui de foc, pe.unde 
se bat în capete bălaurii şi şolomonarii, voind se tragă 
în cel rei, pognea din plesna biciului său tunete şi trăs- 
nete în cât gemea munţii şi se cutremura pămentul. 

După câte-va minute furtuna s'a potolit, radele s6re- 
lui iarăşi încălgeau munţii, păstorii eşaui voioşi din colibi, 
vitele începeau a paşce, păsările se cânţe şi Găina se 
salte. 

Din Găina se zăresc o mulţime de poeni şi de o parte şi de cea-l-altă a, muntelui, care desparte teritoriul co- munei Vidra de sus, de cel al comunej Bulzeşti, sei mai bine dis, Potarul Moţului de al Crşanului. 
Mai în jos se văd case de ale locuitorilor, unele iso- 

late şi altele în grupe aşegate, iar pe la pâlele Găinii *
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şerpueşte Riul-mic în ale cărui unde cristaline se scaldă 
rada sorelui şi bea curcubeul apă. 

În cea d'ăntâiu Duminică după Sân-Petru, liniştea 

din Găina se intrerupe. Este diua fantasticului târg de 
fete. In zori de gi de diminţă, de pe t6te d6lurile curg 
Moţi şi M6ţe, Crişeni şi Crişene ; toţi în haine de sărbă- 
tore. Cântecile îgretilor (lăutarilor) asurdesc pădurile. 

Des de diminâţă doui delegaţi din partea Moților din 

Vidra de sus şi doui din partea Crişenilor din Bulzeşti 
trag o linie de despărţire, între Moţi şi între Crişeni, în 

câmpul tergului, care se ţine pe o pajişte verde ce se în- 

tinde între cele două piscuri ale muntelui. Linia e trasă, 

astfel că Moţii îşi aş6dă merindele în partea de către 
răsărit, iar Crişenii în partea de către apus. 

Până pe la orele 10 Gimin6ţa toţi sunt ocupați cu 

cumpărarea şi vendarea uneltelor de case şi agricole, 

precum : c6se, ştrânguri, greble, tulnice, 6le şi diferite 

pome şi legumi aduse în târg de Crişeni. 

După târguirea celor trebuinci6se, lumea, începe se 

prândâscă pe iarbă verde şi să se adune înprejurul zgre- 

ților (lăutarilor), cari cântă lângă câte o berbinţă (butoi) 

cu vin, ori cu vinars de cireşe, s6u cu rosolie, (italieneşte 

rosoglio), un fel de vinars roşu îndulcit cu zahăr, si cu 

miere de stup, şi apoi jocul sâii hora se încinge peste 
întreg tergul în câte 8 şi 10 grupe separate şi formate 

din Moţi şi din Crişeni, cari la sunetul ceterelor, clari- 
netelor, cimpselor şi fluerelor, jucând își adreseză prin 

chiuituri tot felul de satire, strigând Crişanul către Moţ: 

ine moţ de hasta straiţă 
Să mă hiţ (oc) cu hasta m6ţă: 
Până mă hiţai cu moţa 
Se dusă moţul cu straiţa!
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Iar Moțul îi răspunde: 

M&i Crişene lapte în teoc 
Adă fata să ţi-o joc; 

De nu ţi-oi juca-o bire 

Intre smerii în ea şi în tire! 

Din aceste glume adese se nasc mici certe, cari în- 

dată se aplaneză de către delegaţii însărcinaţi cu păs- 
trarea ordinei, şi cari numai atunci degenerâză in bătăi 
şi neorândueli, când poliţia străinului se amestecă. Un 
asemenea incident s'a întemplat în vara anului 1852, 
când 11 jendarmi nemţeşti, insultând femeile, ai fost 

” cumplit bătuţi şi desarmaţi; iar Moţii pentru acesta a 
lor îndrăsnâlă, aii fost aspru şi crunt pedepsiti. 

Sa trimes la Vidra de sus o companie de dragoni 
(călăraşi), şi punând mâna pe trei inşi, dintre care nu- 
mai Gavrilă Bădescu mai trăeşte, a fost fie-care bastonat 
cu câte 100 de bețe; iar la 1856 a fost împuşcat unul 
din ej. 

Săracul Moţ ! Nici în virful muntelui nu'l lasă str&inul 
se'şi petrâcă dilele în pace! 

Când s6rele e numai de o suliță pe cer, până se apue, 
Gmenii încep se plece ridend şi glumind. Crişanul, iute 
la fireşi rău la mânie, fiind că nu 'Şi-a putut vinăe 6lele, 
începe a le sparge cu bâta, iar Moțul, voind ca lele 
cumpărate se ajungă mai iute de cât el acasă, le dă dru- 
mul din deal şi până în vale. 

In cât pentru târgul de fete, în Găina n'a esistat nici 
odată, de cât numai în creerii calomniatorilor străini, ca se atragă atenţiunea publicului asupra bârfelelor Şi cle- 
vetelor lor. 

In vremile de demult, păstorii din acel munte făceau
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în fie-care an câte o feştanie în mijlocul turmelor. Cu 
acea ocasiune Vidrenii duceaii mâncări şi beuturi şi se 
ospătai cu popa lor pe iarbă verde şi între bradi. In urmă 
feştamia, a dispărut, iar petrecerea, a rămas şi se ţine în 
fie-care an la Sân-Petru. Crişenii din apropiere ai înce- 
put şi ei se ia parte la petrecerea Vidrenilor, şi aşa, 
dintr'o petrecere locală a Vidrenilor, cu timpul a ajuns 
să fie o petrecere generală a Moților şi Crişenilor. 

Mai era şi obiceiul ca la Sân-Petru se plătescă Vi- 
drenii despotului proprietar feudal Holaky din Hălmă- 
gel arenda pentru pășunatul vitelor în Găina ; de aceea 
în giua numită, Moţii cu nevestele şi cu copii lor, ospă- 
tându-se de bucurie, că s'au plătit de satana, participant 
la acestă veselie şi Crişenii, cari aflând că Vidrenii aveaii 
beutură, duceaii şi ei în schimb spre vândaretot felul de 
unelte şi ast-fel s'a născut târgul din Găina, r8ă şi fără 
cale numit de străini : târg de fete. 

Tot în acest mod ait fost înfiinţate şi alte trei terguri 
în munţi: în Lespedi, Biharia şi Călineasa. Cel d'ântâii 
nefiind cercetat a încetat la anul 1830, iar tergul din 

Biharia a încetat, cu doui ani mai înainte din causa, de- 

selor furtune. Biharia e un munte în înţeiesul adevărat 

al cuventului. Vânturi reci şi o negură dâsă acopere 
mai în tot-d'a-una, acel munte. 

A mai rămas în fiinţă tergul din Călineasa, care e cu 

mult mai neinsemnat ca cel din Găina. Participătorii la 

tergul din Călineasa sunt mai cu s6mă păstorii din acel 

munte și puţini locuitori de pe la Someşul cald şi rece 
din spre Huedin şi afară de lâna dusă la târg de Moţii 
din Scăriş6ra nu sunt alte mărfuri de vendare. 

Posiţia muntelui Găina, pentru ţinerea unui terg e
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fiind o mulţime de sate, formâză calea de comunicaţiune 
între Moţi şi între Crişeni. 

Despre origina tergului ne-a spus bătrânul Gavrilă 

Bădescu, cel bătut cu o sută de bețe, că a aflat dela 
tatăl săi, care a trăit 130 de ani, că într'o gi Vidrenii, 
petrecându'și în Găina ai fost surprinşi de Curuţi şi de 
Lobonţi,!) pe care respingându'i, în amintirea acelei în- 
vingeri 'și-ar petrece Moţii în diua numită. 

Tot cam în acest sens vorbeşte şi etnograful german 
d. Reissenberger, care dice că Mongolii năvălind în 
Ungaria, Românii din ţera ungurâscă, care locuiaii la 
pâlele despre apus ale Bihariei, “i-ai gonit pe munte, 
unde fiind întâmpinați de Românii transilvani, pe toţi 
Y-aii omorit. „In amintirea acelei învingeri îşi petrec Ro- 
mânii în fie-care an la Sân-Petru în muntele Gâina Şi 
cu care ocasiune se contract6ză şi unele căsătorii“.2) 

La tergul din Găina, care s6mănă cu nedeele din țera 
Hațegului, sâii mai bine dis cu tErgul fetei ce se ţine la 
bobotâză la Recea din ţera Făgăraşului, sâii cu cel de 
la Sântă-Măriă din 'Teuş de pe vatra Mureşului, ori cu cel 
de la Ispas din Blaş, se fac ca de obiceiii, cunoştinţe în- 
tre feciori şi fete, din care resultă, şi câte o căsătorie în- tre câte un Crişan cu o MGţă, nici odată însă între un 
Moţcuo Crişană, fiind că Crişenele nu sunt aşa frumose 
ca Moţele. Cununia însă se celebrâză cu t6tă cuviinţa a casă în sat, înaintea altaruluj bisericei, iar nu în munte, unde se dice că ar fi Pusinici s6u călugări, cari în țera Moţului n'ati esistaţ de când e lumea. | 

    

1) Pe cin înţeleg Motii sub Lobonţ, n'a 
ăi _înţ ti U, nam putut afla, 2) Siebenbiirgen, Geschildert von dr, Kaz] Roissenbergr, Wien 1881.
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GRAIUL MUNTENILOR IN GENERAL SI AL ABBUZENILOR *) SI 

MOTILOR IN SPECIAL 

Regulile fonetice caracteristice graiului Muntenilor cu pu- 
ține escepţiuni, pe care le indicăm mai la vale, sunt tot ace: 
lea, arătate de distinsul profesor de la Iaşi, M. Pompiliu, în în- 
teresantul săi studiii privitor la graiu! românesc din valea 
Crişului-Negru 2). 

1. Modificările fonetice după care labiala d trece în dgh şi a- 
poi în gh: ghine, alghină etc. nu se află în munţi. Se aude însă 
forte des peste Mureş şi anume pe la S&biş şi Mercurea. Nu- 
ana ch ca în luchă, pochi, sachi de asemene nu se aude în munţi, 
ea se află dincoio de Murăş întocmai ca labiala b. 

2. Consonanta p, mai ales înainte de un în diftong, mai 
tot de-a-una trece în ph; de esempiu : pchiatră=—piatră; pcher= 

pier; pchele=piele ; pchiuă=piuă ; pehicătură=picătură. 
3. V în ţinutul Moților adese trece în h care sună ca germa,- 

nul ch, s6ă ca în limba română în cuvintele paroch'e, chierovim, 

  

') La numirea Abrud în plural d se pronunţe ca d şi fiind că n'am. 
avut caracterul D cu ţeailă am trebuit săl scriem cu z. 

2 Graiul românese din Biharea, în Ungaria. M. Pompiliu, Convorbiri 
Literare No. 12, Bucuresci 1 Martie 1887. Comparând acest grai cu 

al Muntenilor uşor se pote vedea, deosebirea ce esistă,
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de esemplu : hin=—vin, hinars=—vinars ;iar în satele mocănesci 
de pe la Brădesci şi la pâlele munţilor sună ca j mâle: jin= 
vin ; jinars=vinars ; jerme=verme ; jinitură=—vinitură, 

4. Tot în părţile inferidre ale munţilor precum şi pe la Hăl- 
magiii, Baia de Criş, Brad c inclină şpre ş al cărui sunet insă e 
mai mole de cât ș şi ceva mai aspru de cât 7 grecesc: şeapii= 
ceapă; şe faşi=—ce faci; şuber=ciubăr. De asemene Şi consonanta, 
f trece în ş mâle, de esemplu: şer— fer; şirez=firez ; şerbe= 
ferbe ; iar în părţile superidre, consonanta acesta. trece în ch 
german s6i y elin: yerbe=ferbe ; yie=fie ; Jier=fer, 

5. Formele de cuvinte: îs:a, hăstra, esta ŞI diesta se uud la 
Moţi şi la Crişeni, iar ahasta, ahata, aheia, ahăla, ala, alea, aia, 
hia (ceia) se aud în părţile de jos a munţilor, mai cu sema pe 
Arieş în jos. 

6. Un ce particular în graiul Gin munţă oferă şi împrejura- 
rea după care cuvintele începătâre cu consonantele si interca- 
l6ză între ele un c de esemplu ; sclab=slab ; sclăbănogie==slăbă- 
nogie ; sclănină=—slănină ; selut=slut ; sclobod=—slobod. Câte o- 
dată intercalarea acesta se face chiar şi Ja finea cuvintelor 
precum : odrăscli—oarăsli. 

7. Pronumele personal nostru, vostru, se întrebuinţăză pres- 
curtat, nostu, vostu, nâstii, vâstă. 

8. Gerundiile de cele mai multe ori se folosesc fâră d la ur- mă, aşa : mâncân=—mâncând ; bân=bână ; jucân=jucână. 
9. La finea cuvintelor sub acent, e, nu e deschis, ci tot-d'a- una diftongat. Nu se dice mă, gră, se ste, tăcă, dure, ci mea; grea ; se stee, tăcea ; durea. 
10. Genetivul Şi dativul articulat a] numelor feminine nu e contras în ș, ci se pronunţe cu ci, de esemplu: mamei; sorei ; nepotei ; tătăişei (cumnată). 
1]. Articulul femenin a e limpede Şi nu se află plecat spre e, se dice: valea, pănea, câmpia. 
12. Articulul masculin !, chiar cu semisunetul lui 2 îinal, se aude în multe părți ale munţilor, de esemplu : unde m calul, 2 Vedi cum pasce bouli, ! Auqi cum căntă corculaă ! 
13. I din ie nu s'a perdut; se dice: fier; vierme, fier. Se aude
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însă des şi forma, în care din sea dispărut, ușa: ferb, verme, 

fer. In cuvinte cu labialele m şi p; m se aude împreunat cu n 

Şi p cu y: mngyeu—mieu; muyel=—miel; mnyere=—miere; mnt/ed=— 

mied; mngierlă—mierlă,; ptaele=piele ; piyere=piere. 

14. Tot particularităţilor graiului muntean aparţine ŞI îm- 

prejurarea că verbul a eş; în tâte timpurile se conjugă cu un ș 

înainte : zeşii, zeşişi, teşi. 

15. Perfectul simplu şi compus de la, verbele (a) spune şi (a) 

pune se formâză. ast-fel în cât m din rădăcina verbului inainte 
de s, nu se omite, de esemplu: perfectul simplu: spunsesti, 

spunseşi, spunsă,; spunserăm, spunserăţi, spunseră. Pumnsei, pun- 

seşi, punsă etc. Perfectul com pus : am spuns ; am puns etc. 

Tot aşa se întâmplă şi cu verbul (a) remânea. Pfet. simplu : 

vemănsei, remănseşi, remănsă etc. Pfet. compus : am remăns, ai 

remăns, a remăns ; noi am remăns, aţi remăns, a remâns. După 

cum se vede, în pfet. compus numai pers6nele se schimbă ; 

iar verbul rămâne peste tot locul neschimbat. 
16. In rădăcina, verbului (a) căuta, ati e înlocuit cu o, care re- 

mâne permanent în t6te timpurile. Present. indicativ : cot, coți 

câtă ; cotăm, cotaţi, câtă. 

16. Perfectul simplu al verbului (a) da, e: dedei, dedeşi, drde, 
dederim, dederăţi, dederă, aceste din urmă trei persone ai ac- 

centul pe silaba primă. De asemenea şi (a) sta : stelei, steteşi, 

stete; steterăm, stetevăţi, steteri, cu accentul tot pe silaba ântăi 

la aceste 3 persâne Gin urmă 

17. Verbul reflecsiv (a să) duce, în presentele indicativ i în tâte 

persânele u trece în e, care sună ca în cuvintele verde, perde, 

mere, (merge), de esemplu: eu mă de(i)c. te deli)ci, se deti)ce; 

ne de(â)cem, vă de(â)ceţi, se de(i)c, Perfectul simplu, persâna a 

3-a: se de(i)se, ne de(i)serăm, vă de(i)serăţi, se de(i)seră. Perfec- 

tul compus în a 3 persână sing. şi piur. se întrebuinţâză cu un 

el, de esemplu : el-s'o de()s şi ei so de(î)s. 

Pe i Pam pus în parantez pentru că mai nici odată e nu se 

aude singur, ci se lungesce cu ajutorul sunetului-s în forma lui 

ei, un e diftongat. 

17. Verbele (a) sfătui, (a) sfădi şi sfredeli înlocuesc pe f cu p,



13 

  

spătui, spădi, spredel; Şi spredel. 'T6te aceste cuvinte se aud nu. 
mai la Moţi Şi în unele părţi ale Crişului alb. N | 

18. Adesea, în loc de mersef şi fusei se aude merşei Şi fuşei. 
Verbul a merge se aude: merg, mergi, mei ŞI mei; merge, 
mere şi me; mergem, mere şi mem ; mergeţi, meveţi ŞI meţi ; 
merg. In loc de optativul present şi perfect, în părțile Crişului 
alb, se folosesce o formă, circumscrisă : op ori vrea, de esem- 
plu : ei re mee, la Deva, daca ar fi bani—et aşi merge la Deva daca, aşi avea bani. 

j Vre mee, se folosesce atât în optativul present: aşi merge cât şi în loc de: aşi fi mers. Mate şi forma : îo vre fi mers în lo de aşi fi mers Şi de aşi fi fost mers. | Ă 19. In loc de imperativul mergi s6ii mei. du-te, plecă se în- trebuinţeză fârte mult cuvântul: Vă; de esemplu: Vă copile a munte du-te copile la imunte. Vă vintriş pe câstă=—du-te cur. mediş pe costă. Vă și lueră=mergi Şi lucreză,. 
Cuvă&ntul Vă se aude mai cu s6mă in satele Ribiţa, Tomna- tec, Mihăileni, Blăşeni, Teraţel şi altele din ţinutul Crişu- lui aib. 

20. Tot pe valea Crişului-Alb se aude Feiga şi Feiea în loc de fugă; de esemplu : O lato la fe iga=—a luato la fugă. Feiga copile=apucă la fugă, prinde la fugă, fugi copile! Teiga copile a 1nunt:—fugi copile la munte! 
” , Feiga se aude la Ţebea, Caraciă, Bulzeşti, Crişeior, Mihă- leni etc. iar Feica în loc de feiga se intrebainţeză în satele Ser6fa, Luncoit etc. 

21, Verbul a fi se aude în următrele forme : îs, sum, sâmt, sânt, escii, estii, aceste două din urmă, se aud în comuna, Ţe- bea, iar sum se aude pe valea Hălmagiului, pe cănd 7ni-'s se aude numai în părţile inferidre ale Zărandului 21. In părţile Crişului-alb în loc de (a) vedea se întrebuin- țeză verbul văi, Perfectul simplu ; vedui Şi căii, căişi, văz; văi- reni, văireţi, vdiră, Prea perfect simplu : v&dus&ăm Şi vdiisem, vuseşi, văise ; vdiserem, vâisereți, văiscră. Perf. compus : am v&dut, am test, am văii ; se folosesc tâte trei formele. Infini- tivul: a văi, de esemplu: el pâte văi daca moe—el pote ve-
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dea dacă va merge. Se aude în comunele Birtin, Tătăresci, 
Brad etc. 

22. Verbul dic, dici, dice se aude în a treia persână şi îce; î 
e cu ton ascuţit în tâte timpurile şi modurile şi c se pronunţă 
ceva, mai aspru ca 7 grecesc. Imperfect: îceam, îceai, îcea ; 
îceam, îceaţi, iceaii, Pesfectul compus: am îs, ai îs, a is, Şi O 75; 
am îs, aţă îs, au îs şi or îs, 

Mai rar se aude şi câte un » înaintea, lui azi ŞI or, de esem- 
plu: ei Y'au îs s6ii 10 îs Cor mâe la bulciii la Brad. 

23. In satele mocănesci pe la Mogoş, Ponor, Intregalde, se 
aude forte des cuvântul fece în loc de face, de esemplu : ce fe- 
ceţi voi acolo ?=—ce aţi făcut acolo ? Ce fecerăţi voi la Abrud ?=— 
ce făcurăţi la Abrud ?



GRAIUL ABRUZAN 

O deosebită luare a minte merită limbagiul proprii la o 
parte din abrudeni prin care î, c, une-ori şi j şi d între două 
vocale se esprimă ca ţ, c; iar j şi d ca d. 

Ast-fel abrudanul autochton vorbesce : Ce fagi 2—ce faci ? 
Unde ţe dugi ?—unde te duci? Ai de gride ?2—ai de grije ? Qingi 
mâţi—cinci mici. Sub numirea de mici, abrudenii înţeleg cri- 
țari. Ge-mi pasă mie de ține=—ce-mi pasă mie de ţine. 

Pentru ca cine-va să pâtă audi limpede şi curat acâstă par- 
ticularitate a abrudenilor trebue se vorbescă cu un abrudan 
neaoş şi fără ştiinţă de carte. Cărturarii se feresc, dar nici ei 
nu se pot cu toţii şi pe deplin emancipa de a o întrebuința. Des- 
pre acesta ne-am convins de nenumărate ori şi ar fi neceşar ca 
cei, cari se ocupă în special cu filologia, se facă în acestă pri- 
vinţă constatări la faţa locului. 

De aceia, mai afirmăm încă odată că numai acei locuitori, cari 
din neam în neam S'aii născut în Abrud, întrebuinţeză parti» 

cularitatea mai sus indicată, şi nici aceştia nu fac acâstă, schim- 

bare la tâte cuvintele. - 

De asemenea ne-am convins că nu e vre-un defect organic, 
care săi silescă a face înlocurile ar&tate, ci e un graii particu- 
lar intrebuinţat pote mai de mult de toţi abrudenii. 6



GRAIUL MOTILOR 

Graiul Moților se deosebesce de a celor-Valţi munteni prin 

împrejurarea că consonanta n, între două vocale şi la multe cu- 

vinte chiar şi la fine, se preface în r, dupe cum se întâmplă în 

dialectul istrian, însă bine-înțeles, nu în tâte cuvintele 1). Că a- 

cum 40 avi, sâii şi mai mult, n se va fi rostit în tote cuvintele 

ca r, e mai mult de cât probabil. La acesta ne îndemnă a crede 
mulţimea, de cuvinte, cari şi astă-di se rostesc cu r în loc den, 

după cum se pote vedea în Vocabularul de mai jos. Credinţa 

nostră se afirmă şi mai tare când vedem că individii din aceeaşi 

comună nu esprimă, toţi pe unul şi acelaşi cuvânt cu r, aşa d. 

e. unii die: dimineaţă, alții dic: dimireaţă şi alții ghibireaţă. Cei- 

d Antâiă se număra la generaţia mai t6nără, cari ali recut prin 

şcâlă, cei din urmă la generaţia mai bătrână, cari n'a putut se 

cerceteze şc6la, de 6re-ce înainte de asta cu 20—30 de ami, abiă 

  

') A se vedea Rotacismul la Moţi şi la Istriei. Bucuresci 1886. Bro- 
şura citată neconţinând tâte cuvintele şi lipsind chiar şi poesiile în 
rotacism, revenim spre a completa acâstă a n6stră lucrare de mai 

nainte. Pentru înlesnirea cititului am omis în scrierea cuvintelor pro- 

nunţarea, poporală pe care am arbtato limpede în broşura, de mai sus.
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a fost o sîngură şcâlă în munți. Din cele premerse suntem nece- 
sitaţi a crede, că cu cât progresăm, cu atâţ dispare mai mult 
acestă particularitate din graiul muntenilor. 

Comunele în cari se mai pâte audi vorbirea acâsta sunt: Al- 
bac- Arada, Lăpuşul, Scărişâra, Neagra superidră şi Neagra de 
jos. In Vidre, Ponorel, Secâitura, abia ici colea mai poţi audi de 
la câte un om bătrân câte un cuvânt în car6 n să fie înlocuit 
prin r; ba ce e mai mult, 6menii din aceste comune 'şi bat, joc 
de cei-l'alţi, cari aii rămas credincioşi graiului lor tradiţional.



  

CUVINTELE IN CARE IN SE PREFACE IN R 

A 

A burăsema =abunăs6ma, 

adure =adune 

adura=aduna, 

adurare=adunare 

adurător=adunător 

adurătâre= adunătâre 1) 

adurătură = adunătură 

afire= afine . 

agorisi = agonisi 

agoris6lă = agonisâlă, 

ajur=ajun 

ajură=ajună 2) 

albiră= albină, 

albiruță =albinuţă 

aliră=alină 

alură= alună, 

aluriş= aluniş 

alurecă = alunecă 

alurecuş= alunecuş 

  

1) Cu deosebire femeile, cari 
strâng finul se numese adură- 
toare, iar bărbaţii adurători. 

2) d. e. ajuratiai ?=ajunatai ?   

alurecătură=—alunecătură 

amâra=amâna 

am ârare= amânare 

amerinţa = ameninţa 

apure= apune 

apurere=apunere 

arminder = arminden 

asemerea = asemenea, 

B 

păură =băună 

bire=bine 

breber= breben 

breberi = brebeni 

buciriş= buciniş 

breberei= brebenei 

bur=bun 

burătate= bunătate 

burdură=burdună (gurduna) 

C 

cămir=cămin 

camiriță =vatră ; sobă.



cârepă= cânepă 

cânrepisce= cânepisce 

căresc=cănesce 

câresce= cânesce 

carpăr=carpăn 

cearcăr= cearcăn 

ceruşe = cenuşe 

ceruşar = cenuşar 

ceruşiii =cenuşiti 

ceruşos = cenuşos 

ciră=cină 

cira=cina, 

cire=cine 

cireva=cineva 

clătira= clățina, 
crăciur= crăciun!) 

cremere = cremene 

criştar=—cristal, 

D 

dăpăra=dăpăna 
dăpărare=ăpănare 

dăpărătâre = dăpănătore 
dăpărător = dăpănător 
dăpărătură = dăpănătură, 
dărăpăra = dărăpăna 
desbira=—desbina 

detură—detună 

despreură=despreună 

dirainte= dinainte 
dirapoi= dinapoi 
dinrăuntru — dinăuntru 
dumirică= duminică, 
doriţe = doniţe 
doriţi = doniţi. 

rr 

Fâr=fân 
fâraţ =fânaţ 

  

7 . . ) Bur aurul de Crâciur. Salu- tarea obicinuită a, colindătorilor in pres6ra de Crăciun, 
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fâros= fânos 

fântâră= fântână 

fântărea=fântănea, 

fiecire = fiecine 

frasir = frasin 

furie =funie 

furingire = funingine. 

G 

Gadiră=gadină 

„gălbărut= gălbănuţ 

galber =galbin 

gălbirelă = gălbinelă 

găiră = găină 

gemeri = gemeni 

gemire= gemine 

gerunche = genunche 

g&heurdie= gheunâie 
grădiră = grădină 

grădiruţă =grădinuţă, 

H 

Hairă= haină 

hodiri=odihni 

Huedir= Huedin. 

II 

Îmburătăţire = îmbunătăţire 
îmrăra=împăna, 
împărat =împănat 

împliri= împlini 
împreura=împreuna 

ir=in 

irant şi arant= înalt 1) 
- irainte şi arainte= înainte 
iraintare= înaintare 
irapoi = înapoi 
irapoiere= înapoier6 

  

1) Acest cuvânt se aude cu deo- 
sebire în Scărişora,



inchira —închina, 

închirare= închinare 

închirăciune= închinăciune 

închirat = închinat, 

încremeri =încremeni 

îndemâră =îndemână 

îndemâratic= îndemânatic 

îndepliri= îndeplini 

îndeplirit=îndeplinit 

irel şi orel=inel 

îngălberi= îngălbini 

îngălberit=îngălbenit 

îngâra=îngâna 

îngârare=îngânare 

îngârat = îngânat 
îngerunchea = îngenunchea, 
îngerunchere = îngenunchere 

îngropăciure =îngropăciune 

irimă=inimă, 

irimos=inimos 

înserira =însenina, 

înserirat= înseninat 
însărătoşa= însănătoşa, 
însărătoşare= însănătoşare 
însărătoşat= însănătoşat 
însărcira= însărcina 

înţeperi—âînţepeni 
întureca=întuneca, 

înturecime =întunecime 
înturecos= întunecos 

înverira= învenina, 

înverirat=înveninat 
învireţi = învineţi 
învireţire= învineţire 

învireţit= învineţit 

jireapăr=ienipăr 

jupâr=jupân 

jupărâsă=jupăn6să 

jurincă=junincă, 

IL 

Lâră=lână 

lâros şi lânros=lânos   

  

leagăr= leagăn 

legărare=legănare 
legărător= legănător 
legărătâre= legănătore 

lir=lin 

liruţ=linuţ 

lumirat = luminat 

lumiros = luminos 

lură=lună, 

luri= luni. 

M 

Măcira= măcina 

măcirare=măcinare 

măciriş= măciniş 

măcirătură=—măcinătură 

mâră= mână 

mâra= mâna 

mărăciră = mărăcină 

mârâncă = mănâncă 

mârător=mânător 

mârătură=mânătură 

mâre= mâne 

mârecă = mânecă 

mârecar = mânecar 

margire =margine 

mărunchiii =mănunchiti 

mâruşă = mânuşă, 

minciură = minciună 

milister = minister !) 

mirurat = minunat 

mirure=minune 

muşiroiii = muşinoiu, 

N 

Neasămărat= neasemănat 

ream = neam 2) 

1) In cuvântul acesta des în- 
trebuințat, în vorbirea poporului 
n sa schimbat în ?. 

2) Acest cuvânt se aude cu 
deosebire în Lăpuş, de esemplu: 
Ce ream re de meri.



  

neîmplirit = neîmplinit 

neimpreurat=neîmpreunat 

nerugirit = neruginit 

nepepterat= nepeptănat 

neruşirare= neruşinare 

neruşirat = neruşinat 

nevirovat=nevinovat, 

O 

Omeri = 6meni 
6re-cire= 6recine 

Gre-cire-va=re-cine-va 

omerie şi omirie= omenie ; d. e. 

om de omirie= om de cinste 1) 

orel şi irel=ine], 

P 

Paltir=paltin 

pâră=până 

pâre=pâne 

păşura=păşuna 

păşurare = păşunare 

păşure=păşune . 

pecingire = pecingine 

plămâră şi plumâră=plămân & 
plir=plin 
pliri=plini 
poimâre= poimâne 

pripor=pripon 

prister=pristen 

pure= pune. 

R 

Rădăciră =rădăcină, 
rămărea=r&mânea 

rândurea= rândunea 
rândurică =rândunică 
  

„5 Omeria, omirie aştâptă, ru- 
Şirea incă are loc. Proverb din 
munți.   

răşiră =răşină, 

r&sură =răsună 

r&surare=r&sunare 

resuret=r&sunet 

v&surător=răsunător 

rugiră=rugină 

rugireală = rugineală 

ruşire=ruşine. 

S 

Salfira = Sanfira 

sălgeră = sângeră!) 
samără = samănă 

sămărător=sămănător 

sămărătâre= sămănătâre 

sămărătură= sămănătură 

sărătate=sănătate 

sărătos= sănătos 

săpur= săpun 

săpurel=săpunel 

Simtidra= Simti6nă ; nume pro- 
priu 

scarmăra=scarmăna 

scărmărare= scărmănare 

scărmărătore = scărmănătâre 

scărmărătură=scărmănătură 

scărpira= scărpina 

scărpirare= scărpinare 
scărpirătură = scărpinătură 
scaur=scaun 

scăurel= scăunel 

scăuruţ= scăunuţ 
sdruncira = sdruncina, 

serin =senin 
seriros=seninos 

sîr=sîn 

sîrOsă = sîn6să 
slăbiciure= slăbiciune 
slăbărog= slăbănog 
  

  

D In aceste două cuvinte n a 
trecut în 2 cala cuvântul de maj 
sus: milister.



R
I
 

slăbărogie = slăbănogie 

spăra= spăla 

smântâra=smântâna 

smântâruţă = smântânuţă, 

spir şi spiri= spin 1) 

slâniră=slănină 

spliră= splină 

spliruță = splinuţă?) 

sprigir=sprigin 

sprigiri= sprigini 

sprigiritor = spriginitor 

sprigiritâre=spriginitâre 

sprijora=sprijona 

spure=spune 

stăpâritore=stăpânitore 

stăpâritor=stăpânitor 

stăpârire= stăpânire 

stârpiciure=stârpiciune 

străpure= străpune; 

stricăciure=stricăciune 

supure= supune 

supurere= supunere 

sura= suna 

surare=sunare 

suret = sunet 

surătâre=sunătâre 

surător= sunător 

surătură = sunătură 

suspira= suspina, 

suspirare = suspinare 

susțirea= susţinea, 

susțirere= susţinere, 

TD 

Tăciure= tăciune 

tire=tine 

ţirea=ţinea, 

  

1) Esprimă schiri si schir, de 
esemplu : m'am înschirat. 

2) E de observat că Moţii în- 
trebuințâză cu predilecţiune di- 
minutivele. 
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țirut=tinut 

peptere=—peptene 

pepterat = peptenat 

tot-d'a-ura=tot-d'a-una, 

U 

Ure şi unre=unde 

urealtă=unealtă 

ure-ori =une-ori 

uru=unu 

ura= una, 

Vâră=vână 

vârat=vânat 

vârătâre=vânătbre 

vecir= vecin 

veciră = vecină 

vecirătate = vecinătate 

verin=venin 

verira=venina 

veriros=veninos 

vermâros=vermănos 

verit = venit 

vir=vin 

viră=vină 1) 

virars=vinars 

vişir=vişin. 

In cuvintele următre n nu 

se schimbă in r: 

Ciocăni , ciocănel , ciocănitâre 

înavuţi, împuţina, în0ci, înopta, 

înora, întineri, întâmpina, înfăi- 

noşa, an, anumit, datină, jugăni, 

mănios, mânie, nenorocire, ne 

norocos, pomană, cuvine, taină, 

'D Se dice şi ghiură; de esemplu: 
ghiură pâră a oacea=vină până 
aici.



  

tăinui, învinovăţi, resbuna, strei- 

nătate, tină, tinos, etc. etc. 

Este ovident deci că nu în 

tote cuvintele n se preface în r. 

Tot în cursul cercetărilor n6s- 

tre am mai constatat că Moţii 

în substantivele cu câte două şi 

trei silabe rostesc pe ă caa, de 

esemplu: padure în loc de pă- 

dure; pariu în loc de părăti; 

parete în loc de părete. 
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De asemene dic spărma în loc 
sfărma; rumpe în loc de rupe; 

întrepuns în loc de întrepus; în- 

trerumpe în loc de întrerupe. 

Moțul în decursul vorbirii cu 

o a doua persână de regulă să 

întituleză pe sine cu persâna 

primă din pluralul 105, de esem- 

plu: om vedea noi; om facenvi; 

om griji noi.



CANTECE POPULARE IN ROTACISM 

Cire-şi teme muerea 

Facă gard pe lângă ea. 

_Facă-şi gard de rude nouă 
Puie smerii în el şi plouă. 

De şi-o teme de veciră 

Facă-şi gardul şi de spiri. 

Cire strică aragostile 

Mărâmcei grâu paserile, 

Şadă în sânge pârd în brâii 

Sel mărdnce corbii de viu. 

Drăguţa care-i drăguță 

Vire pe brumă desculţă,; 

Da care-i blăstămată 

Nu vire nici încălțată. 

Mândră, mândruleana mea. A 

Am gândit că-i fi a mea, 3 

Şi-am gândit că mi-ar fi bire,, 
Drăgostindu-mă cu tire. 

Dară ei văd că ai mai mulţi, 
După care tu te uiţi 

Şi cu care te săruţi. 

Frungă verde bujorel 

Măi bădiţă, tinerel ! 1) 

1; Cuvântul tînăr se esprimă curat.   

De-ai fi om cu socoteală 

N'ai mai şedea pe afară; 

Ci te-ai da sprinter în casă, 

La plăcinte, la găiră 
La cupa cu vir bur pliră. 

Pe margire de pământ 

Merge un june semărând, 

Se te faci grâule faci; 

Dar se stai la secerat, 

Ca mândra la sărutat, 

Hai mânără să ne luăm 

Că noi bire semărăm, 

Şi pe ochi şi pe uitat, 

Ca doi porumbei la sburat. 

M&8 dusei la popa în clacă, 

Da de fome s&-mi mai treacă. 

Popa flămând ca şi mire, 

Pâră more 6re-cire, 

Mo firea şi popa bire. 

De-o muri un om sărac, 

O mâărânca şi popa un drac. 

M&8 mâră mama la vie 

Să-mi culeg măghieran mie. 

Nu sciii cire mo vădut 
Câtă mama m'o pârât.



Mama mea s'o mâniat 

Şi în pivniţă m'o băgat. 

Ei mă uitai pe ferâstă 

Vădui norii învolbând 

Feciorii cu fete jucând. 

Dar viri urul bătrân, 

Şi-mi spunse amar mie 
Căi dus badea ?n cătănie. 
S8-mi fi spunse mai 7rainte 
[aş fi făcut merinde. 
I-'aş face şi de acuma, 
N'am pe cire io trimite. 
I-"aş trimite-o pe stele 
Stelele-'s cam mărunțele 
Şi badea îi dus în ţări grele, 
I-'aş trimite-o pe lură; 
Lura-i numai jumbtate 
Badea îi dus în ţări departe. 
L-aş trimite-o pe s6re; 
S6rele-i cam vederos 
Badea îi dus în ţări 'n jos. 

Astă n6pte vânţ bătea, 
Acasă la drăguța, 
Ferestile zdârnăia, 
Drăguţa se hodirea, 
Colea m pat lângă, bărbat, 
Fii afară lângă gard. 
Augiiti cârșcând uşa, 
Şi gândiiu că iese ea. 
Eşi Zudul de bărbaţ 
Cu furceala de la pat 
S8 dee la mire cap. 
M8 punseiii întrun gerunehe 
D-dei să nu-i ajute 
S8 dee la miren frunte. 
Luaiu țundra, Yo luai fuga 
Prin tină pârăn gerunche, 
Imi părea că merg pe punte. 

De-aş şei că, maş duce-n rai 
Mi-aş cumpăra boi şi cai; 
Dar eu şciii că nu mroiii duce 
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Că mi-o plăcut gura dulce. 
Crâşcă iadul şi m& cere 
Pentru păcatele mele, 

Taci iadule nu crâșca 

Că şi tu te'i sătura, 

De popi şi de preotese 

De jupâri şi jupârese 

Pârâ fuseiu la mama 

O lucram, o nu lucram 

Tot bura mamii eram 

Mama tot lucrul lucra, 

Cătră meri arăta 

Că-i lucrat de fata mea, 

Dar dacă m& măritaiu 

Dede'mi lucrul cu ruptul 

Mâncare cu cumpâtul. 

Pâră fuseiu la mama 

Nici săpaii nici seceraiti, 

Nici torseiu, nică punseiii pânză 

Numai tot; diseii în frungă. 

Dar dacă mă măritaiiă 

Şi săpaii şi seceraiu 

Şi torseiă şi punseiii pânză 

Ş'o lăsaii focului frundă. 

Cât fu postul lui Crdeiur 

Mâncaii pită cu aur, 
Doar 'mi capăt bărbat, dur. 
Ce bărbat am căpătat 
Şi nâptea să fi mărâneat 
Şi-ncă 'l-aş fi căpătat, 
Bărbatul de gazdă mare 
Nici săcure”n casă m'are, 
M8 gurii în poa desculță 
Nu călcaiti nici o grăunţă. 
Şi m& duseit pe la şură 
Nu văduiii nici o strânsură, 
Nici cât ia o ciră-n gură. 
Şi mă duseiă Ja ocol 
Și ocolul fu mai gol. 
Purtait p6le“npăturate 
Şi nu le stropiiti cu lapte.



Bărbatul care'i bătrân 

Să-i aşterni un car de fâr 
EI să scslă tot gemân,. (4) 

La bărbatul tinerel 

Fă-i patul mititel 

Şi-i aşterne puţinel . 

Şi să scâlă uşurel. 

De cât cu bărbat bătrân 

Mai dire culcată-n fâr 

Că de fâr m'oii scutura 

De bătrân nu. moi putea. 

La fântâra cea de peatră 

Şede un tinăr cu o fată 

El de mârd o ţirea 

Şi din vorbă judeca, 

Merge-o după el o ba? 
Ba iei ba, ca-s mititea, 
Oi, mai şedea la mama. 

Vai maică, măicuţa mea, 
Din picior m'ai legârat 
Din gură m'ai blăstămat 
S8 îmblu din sat în sat 
Ca banii de la mperat. 
Se îmblu din ţâră-“n ţâră 
Ca banii de la cămară. 

Prungă verde de dudăti 
S&rmane bărbatul mei 
Eşti nebun şi meteleti. 
Cârepa mi-a semârat 
Bola-n 6se mi-ai băgat, 
Da ia c6sa, şi-o coseşce 
De b6lă mă ispăseşce 

Aşa strigă cumnatul 
Iacă-ţi vire bărbatul, 
Lasă vie ţapa-] ştie, 
Furcile calea, să-i. ţie. 

Eu de cird i-am gătat, 
Două verdi din noauă ogrăgi. 

De direse cum le vedi.. 
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Da bărbatu-i mare drac 

Saga îs€ că nui plac. 

Bse afară ca un câre 

Eu văduiui că-i vai de mire 

Nu căută bâta de mică, 

Ci caută bâta de mare 

Şi mi-o punsă pe spinare : 

Acte, Dâmne răi mă dâre ! 

Şi iar strigă cumnatul, 

Tacă-"ţi vire drăguţul 

Lasă-mi vie Domnul ştie 

Busuioc calea să-i ţie. 

Eu de cird i-am gătat 

Săpaţina D din grădiră 
Şi cu un font de slăniră 

Şi cu altul de smântâră. 

Dragu-mi omul pe lume, 

Care vede şi nu spure. 

S&rută-mă, mânârăn gură 

S5-"mi mai fac rimă burd. 

Ean eşi mândră pd” afară 

Că-'mi arde gura cu pară 

Eşi-"mi baremi pârâ-n prag 

De-'mi dă gură că-s beteag. 

Nici în prâg nu pot eşi, 

Că mi bărbatul aci. 

Vird astară, mâre s6ră, 

Că mi-l duce focu-n ţâră 
Şi ț-oiui face rânduiala. 

Pâră fu Lunguţa pliră 
ME fîru mândra pe mâră, 

Da când fu pe jumătate 

ME ţipă mândra la spate; 

Când fu.pliră pârâ“n fund 

Du-te dracului bolund. 

Câte păsărele-n codru 

Tâte au un rând şi modru; 

1) Legumi ce se sapă.



Tâte ciră şi s'aliră 

Numai i0'-s pasere strină. 
Nici nu cir, nici nu m'alir 
Că's cu cuibul lângă drum; 
Câţi voinici pe drum trecea 
Toţi în cuibul mei sverlea. 

Şi eii m'am înmăniat 
Şi cuibu mi Yam mutat 
De o margire de sat, 

Tu te duci bădiţă, mdre 
Du-mă şi pe mi cu tie. 
Bade undei întureca 
Că dă eii P-oii Zumira 
De toţi bire s'or mira: 
Da ce lumiră "i asta 
Astai lumiră de seu 
Drăguţa din satul meu. 
Asta'i lumiră de ceară 
Drăguţa dintr'a mea târă, 

Colon vârful muntelui 
Jos în pâla codrului. 
Subţirea bore trăgea 

"Şi un brad se clătira, 
Câti pe lângă el trecea 
Toţi pe el îl întreba: 
Bradule, molivule? 
Ce te elâtiri aşa tare, 
Dimireaţa pe r&csre 
Pârd-n r&sărit de s6re, 
Fără vânt şi fără bre ? 
Da cum nu n-o legăra, 
Că la mire vrea să vie 
“Tri meşteri din Baia mare, 
S8 mă taie tri sfârtaie. 
S& mă puie pe tri cară, 
S8 mă: ducă-n Baia mare, 
S8 mă facă temnicuţă ; 
Temnicuţă robilor 
Şi jale mânar uţelor 

Pomişor cu pOme bure 
Du-te la mânara Şi-i spure 
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Să nu să gate aşa lire 

Că, eii mă topesc cu dile. 

Ce-o iubit sufletul mei 

Pâră morii 'mi pare ră, 

Ce-o iubit rima mea, 

Pârd morii nu pot uita 

Frundă verde doi bădiţi 

Sci-vă dracul ce gânâiţi, 

Amândoi me-'nceluiţi. 

Amândoi sciurâţi carte 
Nici de urul n'avuii parte 

Mult mă mir de urele 

Ce mai fac cu direle. 

Mult m8 mir şi de al meu bire, 
Unde şede şi nu vire. 
Că-n crâşmă nu lam beut 
Nici în terg nu lam vendut. 
Birelevainte fuge 
Rb&ul din dăr&pt m'ajunge,. 
Lasă, lasă r&ule 
Ca viri şi birele 

Bagă-te fură sub nor 
Se mb duc unde mi dor, 
Bagă-te lurd sub stele 
S8 mă duc unde mi jele. 

M&i bădiţă gal meu drag 
Invaţă-mă ce să fac? 
Eu te-nv& drăguță bire 
Să'ţi iei hairele cu tire 
Şi să pleci la drum cu mire. 

Vai de mire cum m'aş duce 
La mândruţa gură dulce ; 
Gură dulce ca zăhărul 
Să-mi stâmpăr focul şi jarul. 
Vai de mire duce-mp-oiti 
La mândruţa buze moi. 
Buze dulci ca şi mierea, 
Ca să'mi stâmper irima
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Feciorul cu mânâre multe 

Dă] Qracului să'l sărute, 

-Căii trecut de megdă nopte 

Pe când umblă pe la tâte. 

Când vire rândul la mire 

E făcută diua, bire 

Mândrele cari's mândruţe 

Nu se fir cu culducufe, 

Ci cu vir din donicuţe, 

Ba cu mere din ultoi 

Şi cu taleri de cei noi. 

Câte mândre am avut 

Tote bire le-am vândut ; 

Numai ura mi-am lăsat 

Intro mmargire de sat, 

Cam stricată de vărsat, 

Dar dulce la sărutat, 

De-ar fi dorul vîndător 

M'aş face neguţător, 

Şi mi-aş pure bolta-n prag 
Ş'aş vinde cui mi-ar fi drag. 
Mi-o puseiii pâră în prână, 
Eu de dor de tot m'aprind. 
Mi-o puseiii de amâdi în sâră, 
Zrima'mi varsă pară. 

Sus la vârful muntelui 

Jos la pâla codrului, 

Este un corb cu pene negre 

Dară'n cuibu-i cire şede ? 

Şede-mi, şede-o cârbă n6gră 
Cu trei puiuţi mititei 
De nici pene nu-s pe iei. 

Grăia, cârba cătră pui: 

Dalei, puiuţi dragii mei! 

Voi de astăgi încolea, 

Trăiveţi cum îţi putea, 
Că nu vă mai pot fârea, 
Că ei tare am slăbit 
Clonţul mi sai bătucit,   

Unghiile mi-ai rugirit 

Aripile sai sbârcit, 

Nam nădejde de trăit. 

Grăia puiul cel mai mic: 

Daleo maică, daleo dragă 

Țire-ne pujîră vreme 

Dâră cresc şi pe noi pene. 
Capoi şi noi te-om firea, 

Numa, îi şedea şi'i mărânca, 

Eu pe voi voiu împărţi 

Urul sus cu s6rele, 

Urul jos cu apele, 

Urul cu negurele. 

Spure dorule mânâri 

Ca acuma nu pot veri, 

Să m'aştepte pâr” pe s6ră, 

Mâre demireaţă, iară, 

Vai de mire mult dor duc 

Colea sâra când m& culc; 

Dimireaţa când m scol, 

M8 trezesc cuprins de dor. 

Aşa-mi vire ure-oră 

Să mă suiu la munţi cu nori, 

Să'mi caut fraţi şi surori. 

Aşa'mi vire câte-odată 

Să mă sui la munţi cu peatră 

Şi să'mi caut mamă şi tată. 

De unde câătana pleacă 

Remâre casa săracă 

Şi vitele în ocol, 

Şi casa pliră de dor. .» 

Ba remâr copii-n vatră 

Şi nu sciui cire li tată 

Şi boiţii înjugaţi 

Şi părinţii supăraţi. 

Eu la joc, mama la joc 

Mălaiu'i de Joi în foc. 

Pâră'! scutur de ceruşă 

Copii-s de cap la uşă,



  

Hai mândră cu mire'n lume 
Omeriă ne-or pure nume 
Mie grâu, ţie tăciure, 
Mie grâti qe primă-vâră 
ie pâre de scară, 

Păsăruică pe curună 
Nu cânta nâptea pe ură 
Că trima mea nu bură; 
Că'i încinsă cu curea, 
Stricată de voie rea. 

Câte rele o dat de mire 
Dracul le maj seie spure, 
Câte rele am pătit eu 
Scie burul Dumnegei. 

Câte păsărele?n codru 
Tâte cird şi a modru 
Tote ciră şi s'aliră 
Numai ei nu am hodiră 

Hai mândră cu miren tsră ! 
Meargă dracul să viii iară, 
Hai mândră cu miren lume! 
Meargă dracul să viu mâre. 

Bătrânit'-am, bătrânit 
Pe margirea sâlhelor 
Ţirend calea, mândrelor,. 
Care mândră nu virea, 
Birișor mE-'nbătrânea. 
Dar dă care că virea, 
Birișor m&'ntinerea,. 

Pică frunga totă jos 
Du-te voinie sărătos, 

Pleacăţi codre vărfurile 
De-'mi închide drumurile 
Să nu vie relele, 
Domnii cu trăsurile 
Pe tâte potecile, 
Totă ţera mă pâraşce, 
Că, sum furul boilor 
Tălhăretul cailor, 
Da scii chiar şi Zumirat 
Cu asta nw's virovat, 
Că am durd direptate 
Tri stele de pe cetate, 
Sfântul sâre stă să j6re. 
Numai Iura Pogana, 
Ea tare m& apăsa, 
Că, ea do nvar fi vădut 
Uscând haşca (pielea) boului 
In mijlocul codrului, 
Nu m& da codre legat 
Că nimic uu vam stricat, 
Fără frunda ţi-am călcat 
Şi o elâmbă mi-am tăiat, 
De puşca mi-am acățat, 
Firea-i codre blăstămat 
Şi de toţi lepădat. 
Tocmai tu mai cump&tat 
De-n grea cursă am picat. 
C'a-i gis codre către mire 
Că dacă-i înfrungi dire 
Tu codre-“i griji de nire, 
Da tu codre ca-i minţit 
Că Sumedru n'o verit 
Şi frunda ţi-ai îngălberit. 
Piră fusă frungda-'ntreagă 
Tu codre fuseşi de treabă



CUVINTE DIN GRAIUL MUNTENILOR 

A 

ABĂRLĂU: un blia în care se 
străcură, laptele. 

ADANĂ şi DAMĂ: femeiă de- 
cădută ; de aici s'a născut di- 

căt6rea. : 

Cine subesce cătană 

Lumea, ţera îi strigă damă. 

A IEU şi DE IEU: vai de mine 
şi de mine. 

ALEPTA (a) a arunca. 

ALEŞ : pândă, 

ALEU : arvună,. 

ALO: pleacă, du-te, fugi daci, 

ALMAR: un dulap în care se 
țin vase mai scumpe de lut 

s6u sticlă, 

ALȚAR : un serin în care mun- 

tenii îşi păstreză documentele 

şi banii etc.   

ALŢIȚE : eusătura cu arniciu şi 

cu mătase de a lungul mâne- - 

cilor femeesci, 

A MEE AȚĂ: a merge drept la 
țintă. 

AMA : prescurtare din acuma, 

AMAINTE: mai nainte. 

AN pl. Al şi nici odată ani. 
ANOSCÂND: mai nainte cu câte- 

va dile, săptămâni. 

APOIŢI: apoi, mai apoi. 
APERTE : apriat, anume, cate- 

goric. 

APRICHI: a face atent. 

ARET : înjurul meu, în apropiere 

ARISTE şi ARIŞTĂ : închisore, 

Muntenii întrebuinţeză cuvin- 

tele de temniță şi robie numai 
ca termeni pentru osănde grele 

ARMIC: armăsar. Cuvântul ar- 

mie se aude în valea Crişului 

alb, - 

1). Cuvintele coprinse aici nu se află în lucrarea nâstră de mai în- 
nainte : Rotacismul la Moţă şi Istrieni, 
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ATIMP : anul viitor, 
AŞUNGA (a): a lovi. 
ASTARĂ : prescurtat din astă- 

seră, 
ASTRUCAŢ : îngropat. 
AZEM : nică acru, nici dulce : era. 

siaveţii sunt azemă= crastaveţii 
nu sunt încă acrii. 

B 

BADOCĂ : o cutie de lemn pen: 
tru mărunţişuri, 

BĂRĂTUE şi BĂRĂŞTUE : um. 
blă ; trage nădejde la ceva. 

BARBUR: lărgitura cămeşei băr- 
bătesci de la pept şi spate. 

BAUR : harnic, muncitor 
BEGSI şi INBEGSI (a se): a se 

înghioldi. 
BEUŢIE: petricele albe pe fun- 

dul apei. 
BÎNZOIU: O vespe mare n6gră. 
BLEHETI: a vorbi multe fără, 

nici un rost, 
BOBĂ : bunică, 
BOBE: cartofi, 
BOŢ : nod în aţă, 
BOBOTI: a se umfla. 
BOLCĂ : umflătură, 
BOLDODINĂ : gămălie, 
BRAICĂ: rămăşiţele, care r&mân 

în căldare după ferberea vinay- 
sului de bucate. 

BRANISCE: a întreținea rela. 
ţiuni de amor; am avut bra- 
nisce=am ţinut dragoste. 

BUCEA : e veriga, ce 16gă, po- 
dul de asupra cracilor rudei 
de osia carului, 

BUDUREŢ : Coşul camniţii, iar buduroiii, e locul de pe vatră, dintre camniţă şi părete. 

BULZĂRIŢĂ : sacul în care se 
strecoră, caşul,. 

BUMBUREZ : un grăunte de ma- 
zere, fasole, porumb etc. 

BUTEU : butuc; pociumb. 

C 

CACIOR : pistriţi ; haine caciâre= 
haine pistriţe, 

CAFERI : căpriori la edificii, 
CĂFUI (a): a isbucni în ris, plâns, 

tuse. Despre animale încă se 
dice când tuşese că căfuesc. 

CALAPER:; calomfir. O plantă de 
grădină cu frunda cam lungă 
Şi lată şi cu odor minunat, 

CANTOR: cântăreţul din bise- 
rică. Cuvântul cantor e între- 
buinţat în mai tot coprinsul 
munţilor şi sub diac săi diecă 
se înţeleg cei cari cântă ală- 
turea cu el în strană. 

CANTORĂ: cârtă, sgomot, larmă 
CĂPARĂ : arvună, 
CARASTOLĂ : un trunchi mai 

subţire de lemn legat în for- 
ma orizontală dinaintea, roți- 
lor dind&răt de la căruţă şi 
care la locuri pedişe servesce 
ca piedecă, 

CARVOSI (a): a ocări, 
CÂŞTIGA (a): a griji. 
CAUSĂ : .pricină”, vorbă de pri: 

cină în munţi se aude forte rar, 
Am o causă la judecătorie. 

CĂZNI (a): a batjocori. 
CĂZNAT: curios, ciudat ete, 
CEIRE: ce? ce aj dis ? 
CHELM: rațiune, judecată, 
CHEŞ şi CHEŞEU: boi pistriţi. 
CICE AŞA ? 6re aşa ? 
CIONDRANI : a se certa,



CHINDETE : un băț cu care se 

schimbă la plug ferul cel lung 

după brasdă, 

CERBICE : partea din jos de la 

grumazii boului. 

CHITI: a se împodobi. 
CITERĂ.: piscul muntelui. 
CHIUJARI şi CHIUSERI: ne- 

gustori de vite. 
CIUDI : (a se) a se mira. 
CIUCI: a strânge la olaltă. 
CIUTALER : om de nimic. 
CIUTURĂ : ţevea de la pipă. 
CLABUCI: r&măşiţele după vân- 

taratul grâului. 
CLEMPUŞ: un mie pociumb de 

care se leagă priponul. 
COBĂLTEAȚĂ : poiată, grajd. 
COBĂLTOC şi COCĂLTOC: cer: 

şitor. 

COCĂLTEAȚĂ : cerşitore. 
COCĂLTĂI: dealuri în munţi 

anevoe de suit. . 
COCOLOTE: femei de rând, se 

întrebuinţeză numai pluralul. 
COCOBADA : o plăcintă câptă 

în cuptor. 
CODALB : om făţarnie. 
COHE şi COLNĂ : bucătărie. 
COLOBOŢI (a): a încălci, încurea, 
COMĂNĂCI (a se):a se linguşi, 

a se căciuli, etc, 
COMÂĂND: pomană. Cuvântul co- 
mând se aude pe laCetea. Co- 
mândurile în amintirea morţi- 
lor se fac mai cu s6mă în 
părăsemi (postul Pascilor). 

COMORNIC': locul unde se pun 
trcele cu lapte la stână şi 
care se mai numesce şi celar. 

CONTRA (a): a contradice; de 

ee-mă contrezi. 

CONDRĂNI (a): a secunda la 
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musică, căntări etc. 

CONDRĂNAŞ: cel care secon- 
deză la musică s6u cântări. 

CORLETHIU : scaun pe care se 

pune la frământat trâca cu 

aluat. i 

COTELI (a): a cerca vasele de 
lut daca sunt bune, 

COSORAIE : sunt vanturile pe 

care se aş6gă coperişul edifi- 

ciilor. 

COTOSĂ: urechiţă, urechelniţă, 
o insectă despre care se dice 

că intră în ureche. 

CRĂSNIC s6ă FÂT: paracliser. 
CRĂŞNE: pârghie cu două rude 

spre a putea duce ciubărul 

cu apă. 

CREL şi CRERI : partea mai gr6- 

să a butucului de la râtă în 

care se înțepenesc spițele. 

CRICALĂ : tocană. 
CUCULE: cartofi. 

CULMINĂRIȚĂ : o pânză lungă, 
şi lată cam de 50 m. ţesută 

în diferite culori şi care se 

pune jur-împrejurul păreţilor 

pe lângă, plafon. 

CUMURE? cum? cum ai dis? 

CURA (a): a fugi forte iute. 

Cum curâ=cum fuge de iute. 

D 

DEATRĂIREA, DEAFIREA: om 

vrednic. 

DEADORLEA :- de altă dată. 

DEBĂLA (a se): a se supăra. 
DEBĂRA (a): a desmănta, 
DESORI (a i se) a i se pleca, a 

i se face râu. 

DINCOLO DE ATIMP: anul proc 

sim viitor.
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DINFUNDUŞ: din fundament, 
din moşi-strămoşi 

DIRLUME : pentru tâtă lumea, 
DOSOINĂ : partea dealului din 

spre medă-nâpte. 
DUMBRĂVI (a se): a se drăgosti, 

a'şi petrece. 
DUPIIU : o cunună pe care o 

pun fetele pe frunte. 

E 

ESTIMP: anul acesta. 

PP 

PÂNĂ : fără, 
FĂNINĂ: în loc de făină, se 

aude numai pe Crişul alb. 
FIULARE şi FIOLARE: scân- 

dureaua de la jug, de o parte 
e răsteul, iar de alta fiolarea 
şi în mijloc grumadii boului, 

PLODORI şi FODORI : un fel de 
spiţuri creţe la mânecile că- 
meşilor. 

FOLTURI: făşii mărunte. 
FORGAŞĂ: semnul care des- 

parte ogorul unuia, de al altuia. 
FORTILĂ : tânjala de la plug. 
FPRUPT : timpul în care semâncă, 

carne, am mâncat frupt=am 
mâncat de dulce In jrupt=în 
câşlegi. 

FUMARIU: o gaură anume fă- 
cută în coperiş ca fumul din 
buduref, urloiu, targă, băbură 
etc. să aibă pe unde eşi din 
podul caselor, 

FUȘEU pl EI: sunt nisce la- 
țuri ce se pun pe lângă van 
tură în scop dea depărta stre- 
şinile coperişelor de păreţi ca, 
să nu'i bată plâia,   

G 

GADINĂ : animal sălbatic. 
GĂDAŞ : animal rodător. 
GALIŢE : pasări domestice, 

GANCIU : defect. 
GARDINAR : un instrument cu 
care se fac fundurile vaselor 

de lemn. 

GÂRGLENOIU şi GLIGLENCIU: 
gâtlej. 

GÂRLOFĂ : schimbătârea de la 
rotilele plugului, 

GAVOSDE: cuie pentru şinăilit. 
GHIMERĂ : vedi lit. c; citeră. 
GHINITORE : un instrument cu 

care se planeză ciuberele pe 
din întru după ce sati încheiat. 

GHINUI (a): a plana. 
GHINTURĂ : o legătură: o ghin- 

tură da cercuri-o legătură de 
cercuri. Cu ghintura-cu ridicata; 
cu toptanul. 

GOMONI (a sej:a se înţelege. 
GOŢA şi GOŢĂ: o dihanie cu 

care se sperie copii când plăng. 
GRABIȚŢĂ : un coc de aluat pe 

care femeile îl aruncă ca probă, 
în cuptor. 

GRĂMUŞDA (a): a vorbi. Nu: 
mai grămușda nici un cuvânt. 
Ca substantiv nu se întrebu- 
inţeză, 

GRUMBĂ şi MURGĂ.: n6eră ; 
mai cu s6mă se gice pâne 
grumbă s6i murgă. 

II 

HĂI (a se): a se vătăma, 
HĂDĂRAG:: lemnul mai scurt 

de la îmblăcii, 
HALĂ şi HĂLGĂTINĂ:: albăs-



time slujbaşă. Ore ce hală si 
hălgătină ne mai vine pe cap. 

HALIȚĂ : bărbat s6ă femee cu 
purtare rea, 

HĂITURĂ : vătămătură. 
HĂMĂRI (a se): a se sumeţi, 
HANCURI, HREASCURI : găte- 

jele; cleombe uscate. 

HĂPĂLIG pl. E: pari pentru 
fasole. 

HAŞCĂ: piele; haşcă de bou: 
piele de boi. 

HAT: semnul de meduină. 

HEAC: codru de fag. 

HEREDI (a): a moşteni. 

HEREDI: moşteni. 
HOBOT: învălitârea miresei. 

HOBOTI (a): a învăli mir6sa, 

HOIDREŢ: purtătorul orbului de 

mână seu bâtă, 

HOLCĂ : larmă. 
HOLTERIU : holţeiti ; flăcări. 
HONT: r6bă. 
HORŞ: un instrument pentru 

scobitul şindrililor. 

HUHUREA : ciuvică, buhă, cu- 

cuvaie. 

HUHUREZA (a): aui sâi'chiui. 

XI 

ICNI: a sughiţa. 
ICLEJIE: proprietatea imobiliară 

a comunităţii eclesiastice pe 

care o folosesce preotul în tim- 

pul preoţiei sale, 

IGREŢ pl, Î: lăutari. In munţi 
lăutarii sunt numai Români. 

IMBE: amândouă ; prinde-m€ cu 
îmbe minile=prinde-mă cu a- 

__mândouă mânile. 
ÎMI VINE CU DEŞANȚAT: îmi 

vine curios, ciudat ete. 
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INDE : unde. 

INCIRIPA (a se): a se întrăma 
şi aşi agonisi ceva, 

ÎNCONTRA : impotrivă, e mee 
în contra lui=el merge Împo- 
triva lui. Ei ne stai încontra= 
ei ne stai impotrivă. Cuvân- 
tul împotrivă se aude de tot 
rar în Munţi. « 

ÎNCOTROJI (a se): a se învălui 
ÎNFRUPTI: a mânca de dulce, 

Vineri m'am înfruptit= Vineri 

am 'mâncat cu dulce, adică 

carne, lapte etc. 

INPIRIT: leşinat, ameţit, himi- 

sit; verb inpersonal. 

ÎNPORNEALĂ:: începerea unui 
lucru, 

IPENE şi IRIŞ : sănătos ; nu eşti 
tocmai ipene si, iriş. 

ÎNTEREADUL OCHILOR : îna- 
intea ochilor; întereadul şuriă = 

înaintea şurii ; întereadul graj- 

dului = înaintea grajdului. 

ÎNTIEPTA (3): a îndemna, 
INTORLOCESC, INTROLOCESC 

şi a INTORLOCI: împreunare, 

întălnire; ne-am intorlocit=ne- 

am împreunat; s'au introlocit 

două nebună= s'au întâlnit doui 

nebuni. 

IOSAG:: casă şi moşie. 

IREU : berbece nejugănit. 
IRUGĂ : locul unde se scurge 

apa ce cade de pe râta morii. 

TUS : drept; mai nici un iuş=n'ai 

nică un drept. 

IUSDI (a se): a se munci, trudi, 

opinti, 

IUSDĂ : muncă, trudă, ostenslă. 
IUZ: miros greti '(Geschmak). 

Vinul are îuz=vinul are miros 

greu (şmac).



JI 

JEZURINI : locuri gropâse cu 
păduri în cari se ţin lupii etc. 

JECUŢIE : esecuţie ; a jicuţi: a 
îndeplini o urmărire judecăto- 
rească,. 

JICUŢ : urmăritor. 
JÎTAR pl Î: păzitor de câmp. 
JINTUI (a): a amesteca, 
JOMPĂ şi JOMP : o cufunădătură 

uriaşă. N 

JOI (a se): despre rîmători când 
nu mai vor să mănânce se dice 
că s'or joit. 

L 

LEANGRĂ : lamă, sgomot, 
LEŞDEU: udat; m'a ploat de 

m'a făcut leșdeii. 
LIBERNIŢI (a): a deranja, ; pe 

lăvie liberniţită = pălărie deran- 
jată, 

LIBRĂ : o piesă de argint de 
20 er. 

LIMBURUŞ: ferul din mijlocul 
cumpănii care arată echilibrul, 

LIZUI (a se): a se murdări, a, 
se umplea cu noroiti, 

LODBĂ, LODBE, LODVĂ, LOD- 
VE, BLANĂ, BLANE: nisce 

scânduri grâse cioplite cu s&- 
curea, . 

LOLOTĂ : rachiii, basamae, ho- 
lercă. Mai însemnâză şi sgomot 

LOŞNIŢĂ : strigoe,. 
LOTRU : hoţ, tâlhar; mai are 

şi înțelesul de harnic, de e- 
Semplu: om otra de lucru = om 
harnic la lucru, 

LUBĂ : bostan, dovleac ete. 
LUBENIŢĂ : pepine verde. 
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M 

MĂDĂRIT: desmerdat; resfăţat; 
a mădări=a desmerda, 

MĂETORI şi MĂERISCI: şui, 

grajduri şi tot felul de edificii 
unde se păstreză  stogurile, 

nutreţul etc. 

MĂGDĂLAN : cais; măgdălane- 
caise. 

MĂLĂGENIE: om moleşit ; om 
căre nu se scie ajuia, 

MĂLCI (a se) a se înmoia; ase 
lenevi la lucru. 

MAMIȚĂ şi MAMNIȚĂ ; detunel- 
tunul, batăl tămăia. 

MÂNDULĂ : migdală. 
MAMGURĂ : o bucăţică, 
MANOŞ: minutarul de la oro- 

logiii. 

MARGHILE şi MOINE: locuri 
apătâse. 

MĂROS: sumeţ, fudul, ete. 
MĂRSIOS : rivnitor, lacom. 
MEDEDARE: mâncare la amedi. 
MERIDUŞ şi MERIDIŞ: locul 

unde stati vitele în timpul căl- 
durii când nu pot pasce din 
causa năduvului. Locul e în- 
grădit s6i neîngrădit în pă 
dure la umbră. 

ME PĂSCUESCE: presimţ, am 
presimţire. 

METE : semnul ce desparte ho- 
tarele. 

MESIŢĂ : lună. Acest cuvânt se 
augea, forte mult pe la Mogoş, 
Tecşesci, Ponor ete. Acum se 
aude rar de tot şi numai bt: 
trânii îl mai amintesc. 
În mesiţa lui Florar m'am des 

în țeră ca să dati, căpară pen- 
tru a lua holde spre a le secera 
în pdne. 

 



MIED: un fel de beutură făcută, 

din fagurii stupilor şi care daca, 

se învechesce e mai tare de 

cât vinul cel mai bun. 

MIORĂ : Gia până când nu fată. 
MIOR : berbecele până la doi ani. 

MIŞCOLANŢE: glume. 

MODRU: mod, putinţă etc. 

MOCRE: cireşe mari negre. 

MOL şi MEAL: pământ galbin 

cleios. 

MOSORA (a): a înădi. 

MOS şi MUŞAT: se aude pe la 

polele munţilor din spre Mo- 
g0ş, Ponor ete. când mamele 

desmârdă, copilaşii mici cam 
până pe la 2—3 ani, de esem- 

plu: mos sâi mușat pilu ma- 

mii=e frumos copilul mamii ; 

nu plânge muşatul mamii =nu 

plânge frumosul mamei. 

MOSOR:: locul unde piciorul sâui 

braţul rupt sâi scrintit se vin 

decă se numesce mosor. 

MOTENTE: un om moleşit, care 

nu face nici ceea ce ar putea. 

MOTOCOSI : a, scrinti, 

MURSĂ : apă indulcită cu miere. 
MUZUC: butucul împrejurul că. 

ruia. cresc vlăstari. 

N 

NADĂ : ic, pană ete. 
NĂDÂI (a se): a presimţi, 
NAIMI (4): a mitui, a corumpe. 

NATURA (naatură): fire rea; om 

cu naatură=om îndrăcit, om 

primejdios. 

NECLAD : un butuc ce sepune 
pe vatra camniţii după foc. 

NEDEIE : petreceri, cari se ţin 
vara de săteni între hotare.   

In munţi cea mai remumnită din 

aceste petreceri e aceea de la 

Pasci sub Goronul hă Horea, 
la 'Ţebea, 

NIMARA : pe nimerite; mai tot- 

Wa-una se pune cuvântul cu 

înainte, de esemplu: a gis şi 

el cu nimara=a Qis şi el pe ni- 

merite ; Sosi şi el cu nimara= 

a sosit şi el pe nimerite. 

NINIRAT: întrecut, răsfăţat; 

îniboțit ; a nimira=a răsfâţa. 

NOTIN : miel până la un an; 

mai rar şi v6tind. 

NU MI FLĂMÂND : nu mi fome. 

O 

OBRAȚI (a): a stringe la olaltă. 

OBIDĂ: compatimire; mi obidă= 
mi milă. 

OBLICI (a): a răsări; a zări. 

OBRINTI (a se): a se înflama 

din nou. 

ODÂRJĂ: câga de la îmblăcii. 
OGLĂJI : curelele cu care e le- 

gat hădăragul de odârjă. 

OBSE : d6r aşa; obse așa frate?=— 

dâr aşa frate? 

OSTRESCE: se dice iarnă când 

timpul pare a se schimbaspre 

frig ; ostresce a ger. 

OSTIE : O furculiţă de fer înţe- 

penită în vîrful unei sulițe lun- 

gi de lemn. Pescarul de pe 

ţărmul riului dă cu acâstă su- 

liţă ca cu. o săgetă în spatele 

pescilor când se împerech6ză. 

In munță când se împerech6ză 

pescii se dice că bat boisce. 

P 

PAHĂ : Lărgitura sususră de la 

cămăşile f&meesci.



PĂRCAM pl. URI: scândurelele 
dinprejurul fereştilor şi a uşii, 

PĂRETAR: O scândură de a 
lungul păreţilor pusă pe lân- 
gă laviţi spre a nu se atinge 
de părete cel care șede. 

PĂRLĂU: Un ciubăr în care se 
opăresc rufele ; a pârlui: a o- 
pări rufele cu loşiă, 

PĂTULI (a): a trăi: cum mai pă- 
tulesci 2= cum mai trăesci? 

PE DIR şi PE DRI: vis-ă-vis. 
PERUSCE: Carţofi. 
PESTETUNDERETE : pretutin- 

dinea. 3 

PETEHALIŢĂ : o năframă (bas- 
ma) pe care o pun femeile pe 
cap. 

PILOTĂ pl. E: stâlpi împlân- 
taţi în apă. 

PIROTIT : înmărmurit, 
PIRUSCE: chibrituri, aprinjâre, 

lemnuşe, focăriţe, forminande, 
fulminante, maşine, puci6se, 
prislugi, bâtuţe. 

PLESURA (a) şi a se PLESURA.: 
a se sluti, ciungi, a vulnera. 

PLOTAD : un strai de lână care 
se pune sub şea pecal, 

PLUTINĂ : femee leneşă, 
PONCIS: pegiş. 
PODRUM : celar, cămăruţă etc. 
POHIBĂ şi PROHIBĂ : pretecst, 
POSADĂ-şi POSTATĂ: o grindă 

gr6să la mâră pe care se ra- 
gimă o altă grinaă împreunată, 
cu crângul. 

POSCONIȚĂ : pleavă în care se 
află sămiînța de cânepă. 

POSMĂ pl. POSME: nuelele care 
se pun peste clăile do fen ca, 
să nu le iee vântul, Nuelele 
aceste în unele părți ale mun- 
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ţilor se mai numesc şi paiengin 
Şi paiangăn. 

POTRICALĂ : un instrument cu 
care se găuresce pelea de la 

ciur, de asemenea se intrebuin- 

ț6ză şi la găurirea urechilor 

oilor. 

PREABET : preajmă. 
PREAŞBĂ : iarbă cosită şi nea: 

dunată de prin tufişuri, 
PREMĂNDĂ: partea cuvenită 

cântăreților bisericeşti din pri- 
nose. 

PREVIŢĂ : ferul din capătul de 
jos a leucii. 

PRIJI (a): a cerceta ; nu priji 
crâsmele=mnu cer ceta crâşmele. 

PRIMBLĂ pl. E: balostradele de 
la scări, poduri etc, 

PRIMĂ şi PRIMURĂ : panelică, 
beztițe, petea etc. 

PROCATÂR şi PROTACÂR: ad- 
vocat. 

PROHAB pl. E: sunteele două 
petece, care astupă găurile de 
la flinticul cidrecilor. 

R, 

RACACHICIU: brotăcel. O brâscă 
mică verde, care de pe frunda 
câte unui pom din grădini face 
un sgomot mare, mai vârtos 
când timpul ea ploie şi că- 
Teia sătenii îl mai dice şi pro- 
tocâr fiind bună de gură ca şi 
un advocat, 

" RAGE (a): a mugi; audi cum 
rage vaca, 

RAFTĂ: lămurit, categoric ; 
fi-am spus'o raftă î în ochi. Se 
mai numesce şi partea-ce i se 
cuvine cui-va.



RANCOTE : găteje, rascuri, vres- 

curi, hrascuri, hacuri etc. 

RÂNEL : cratiţă, tigaie. 
RÂNZĂ : stomac, 
RECHEMEŢI (a se): a se r&sti, 

a ameninţa. 

RESTALNIȚĂ : scândura de la 
marginea patului. 

RESADNIȚĂ: locul unde se pune 
răsadul. 

RESUFLUŞ : respiraţiune. 
RESUNOIU : un fel de pâne fă- 

cută din r&săturile aluatului 

de pe covată. 

ROGINĂ, RODINĂ, MOINĂ: loc 
apătos pe unde cresce pipi- 

rigul. 

Ss 

SÂN-VĂSII: sfântul Vasile. 
SÂN-TODER : sfântul Toder. 
SANJORZ: sfântul Gheorghe. 

SÂNZUENE : sfântul Luon. 
SÂN-VÂRVARA: sf. Barbara. 
SÂN-PETRU : sfântu Petru. 
SANTĂ-MĂRIE: sfântă Mărie. 
SAN-MIHAI: sfântul Mihai. 
SAMEDRU şi SUMEDRU: sfân- 
ul Dumitru, 

SÂNTIRIMB : cimitir, 

SALBĂÂNAŞ şi SĂLBĂNELE: 
nisce cusături făcute pe mă- 

Deca cămeşi. 
SĂPĂȚINĂ : legumi ce se sapă. 
SARESCE: batjocoresce. 
SĂRAT: batjocoritor. 
SCÂRPĂLUI (a): a săpa pedis 

inclinat la dealuri pintre munţi 
pe unde se fac drumuri. 

SCARÂMBĂ şi SĂLÂNGĂ: ţan- 
dără ; mam scărâmbit şi m'am 
sălângit= am înțăpat. 
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SCLEAFPĂ: jumătate dint'un 
trunchiu tăiat. 

SCRIA (a): am scriat, voii scria= 

a scrie, am scris, voiu serie; 

se aude cu deosebire în Bu- 

ciumani. 

SCRINTE : scumpie, mălin, flori 

de liliac, 

SCOMÂRLĂ : un individ si a- 
nimal slab de tot. 

SCORE: sunt rămăşiţele de la 
ferul bătut, 

SCULI (a): a isprăvi, 

SDRUMICA (a): a dumica şi di- 

mica=a rupe bucățele mici. 

SECRET : la ascuns; mânce-te 
sfcreta. Du-te în sâcreată. Hai 

să vorbim în s€cret-hai să vor- 

bim în ascuns. 

SIRIMAN : un om fără căpătâi, 

un om care nare cine să în- 

grijască,. 

SIEŞ: ventul uscat care pă- 

trunde iarna pană la 0s şi care 

bate când e gerul mai cumplit. 

ŞISCĂYVI: a vorbi peltic. 
SLEBE : părul fals pe care îl 

impletesc nevestele în cosiţe 

ca să arete mai grose, 

SPEGMĂ şi SPEMĂ: aţă mai 
grâsă de cusut. 

SOFENII : glume, vorbe de ris. 

SOGE (a): formarea pânii din 

aluat spre ao băga în cuptor. 

Trâca în care se sâge aluatul 

se numesce sâgătâre. 

SOLE: opinci. Cuvântul Şole se 

ă aude pe la Brad, Blăşeni etc. 

ŞOLOMEŢ : glumeț. 

SOLĂMENTURI: obiectele nece- 

sare la intârniţatul calului. 

SOPTI (a): a suspina plângănd. 

ŞTEAZĂ : piuă.



  

ŞTIULBICA (a): a aluneca, 
STREGHIAT : laptele închegat 

şi nestors. 
STREJIE : apa ce curge de pe 

paele afumate ale coperişelor 
caselor, 

SCROB: cir de făină, care se 
prepară din făină de grâii a- 
mestecată, cu lapte şi din care 
se fac plăcintele numite sco- 
verdi. 

STRIN : str&in. 

SUGUŞA (a): a sugruma. 
SUSTOI şi SUBTOI : gringile pe 

care se aşadă treptele podului. 
SUVINTREAT: tunsul oii pe 

fole, c6dă şi picidre. Tuns6rea 
acâsta se face pe la începutul 
lui Aprile. De aici s'a născut 
termenul: Suvintreturi=lână 
de pe fâle. 

SVOCĂ pl. SVOCE: nuia, nuiele. 

T 

TAIVERITȚĂ : palmă , fugi să nu 
“li trag 0 faiveriţă. 

TĂMÂNDA (a): a amâna, 
TANDER pl. TANDERE şi TEN. 
DERE: rotiţa de fer dintre 
leucă şi butuc. 

TÂRŞ: pădure tînără de fag. 
TÂRŞI (a): a curăţi un loc de 

pădure. 
TĂTĂIŞĂ : cumnaţță, 
TEARĂ: urAala învâr tită pe sul. 
TERŢEU şi TERȚIU: Un ber- 

bece de trei ani. 
PICĂIT: sgărcit, calic ete. 
TIGNEL: tignă, nu am nici un 

pic de tignel 
ȚiRUŞ: vedi odârjă. 
IUZA: laţul format de oglajii 
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cu care e legat hădăragul de 
odărjă. 

ŢȚÎRLĂU, TŢÎNGĂU, COTĂR- 
LĂU: băoţandr u fără 4 mustață, 

ŢÎRUCĂ: un pic, niţel etc. 

TÎRTĂ: babă vrăjitore. 

ȚITORAGI: rând; mergeţi țito- 
ragi= mergeţi rând. 

TISIG pl URI: uneltă, unelte. 

TOA: vorba moţului cu care în- 

demnă, calul la drum; fâa la 

îrima drumului că te ocârese 

cu bâta 

TOROPI (a): a cuprinde; m'a 

'toropit somnul=nv'a cuprins som- 
nul 

TRUŞCHINĂ: de tot; a picat 
truşchină=a picat de tot. 

TURIŞCE: cotârăle fânului r&- 

mas în eslele vitelor şi cari 

se mai numesc şi ogrinji. 
TUTE-TREI: tus-trii; toţi-trei ; 

câteşi-trei. 

TUTE-TRELE: tus-trele; tâte 
trele; câteşi-trele. 

U 

UNERETE: une-ori. 
URICI (a): a curăţi un loc de 

buturugi. 

URLĂ: vină; urlă a oacea =vină, 
aici. 

URSUC şi USUC: tina de pe oii, 

+7 

VĂLCED: vineţală remase în 
urma loviturii. 

VANTURI DE NEA: fulgi mari 
de zăpadă. 

VANVUC: n&zdrăvan. 
VARGĂ, VERGEA, CAMIŞ, CIU- 
TURĂ, țevea de la pipă,



VARGHINĂ: deschigătura, din- 
tre două scânduri puse peste 

olaltă, 

VĂRPĂLI (a se): a se întârce 
mult în pat de peo parte pe 
alta. 

VELNICI (a sc): a se schimba, 
ca prin minune din apă în 
vin; din sânge în grâi etc. 

VINĂRSĂRIE : edificiul în care 
se fabrică vinarsul. 

VINARSARI: ţuicari; fabricanți 
de rachiii, 

VINTRIŞ: curmediş. 
VIȚIȚIE, VIŢICHIE, VIŢICLIE: 

tăpuş subțire de tot, cu care 
se înţapă în deget sâă sub- 
unghiă, 

VOCOT: furtună, vijelie. Vocote 
sunt 7 într”o iarnă, care dacă, 
nu se ivesc iarna, vin vara, 
căci numărul de 7 trebue să 
se împlinâscă. Poporul se bu- 

cură daca cele 7 vocote s'ati 

ivit iarna; în acest cas vara 
are să fie frumâsă şi liniscită,. 

VOJÂI (a): a murmura. 

VOJET: murmur. 
VRAMIȚĂ: o portiţă de nuele 

său scânduri. 

VUP: snopul de grâti imblătit 
rămas fără spice se numesce 
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vup. Despre omul mic se dice 

că e numai cât un up. 

Z 

ZĂGNEATĂ: jarul adunat în 
gura cuptorului, 

ZĂPSI (a) a surprinde; mia zâp- 
sit mâncând frupt, 

ZĂREAZĂ: vadă; Gangia are 
multă  zdreazd = Gangia are 

multă vadă. 

ZĂPODE se numesc locurile scu- 

tite de vânt numite şi agest 

pl. uri: azdpost ; azăpostos pl. 

tâse. Numirea acestor ageste 

s6i agestâse, azăpâste set ază- 

postâse se indică cu termenul 

zdpode. 

ZDRĂVNI (a): a strănuta. 
ZEUITA şi ZUITA: a uita. A- 

cest verb se folosesce de co- 

mun cu Z inainte. 

ZEVOIU: locurile nesipose de 
pe lângă ape se numesc locuri 

s6ii pământuri de zăvoiu. 

ZLABUC şi SLABUC: spuma de 

pe apă. 

ZOLĂ: trudă; 
mântare. 

ZOLI (a): a freca rufele cu să- 

pun în albiă, 
ZOTOCOLĂ.: învălmăşală. 

osteneală; fră-



     



III 

COMUNA MUNTEANA 

Mai de mult comunele se bucuraii de o întinsă auto- 

nomie locală şi când era vorba de interese generale, toţi 

locuitorii se intruneaii la casa comunală şi luai parte 

la desbateri şi la hotărîri. 

Representanţii comunei erai aleşi. De dreptul de a- 

legere se bucura fie-care locuitor, fără deosebire de avere, 
ast-fel că cu arept cuvânt putem afirma, că în comune 

domnia sufragiul universal. 
Sătenii după neam, stare şi capacitate se împart în 

fruntaş, mâjlocaş şi Gneni de rând. 
In fie-care săptămână era o di anumită în care se în- 

făţişaii cei împricinaţi înaintea bătrânilor satului, cari se 
Mai numiaii şi Juraţii cei mari, Comitet şi Scduneni şi în 

acea gi poporul gicea că se țin legi. 
Cârmuitorii comunei se împart în fețe bisericești şi în 

deregălorii satului.
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La feţele bisericeşti aparţine preotul, care e prima per- 
sGnă în sat şi de la consiliile lui înțelepte atârnă în mare 
parte binele poporenilor săi în special şi al comunei. în 
general; cantorul, diecii, curatorii s6i ctitori bisericii, 
crăsnicul, clopotaurul- şi prescurariţa. 

Cantorul cântă la serviciile d-geesci, la morţi, la ospeţe 
etc. însoţit de câte două sâii mai mulți dzeci, după cum 
e și comuna. 

Curatori s6ii ctitori, chiar aşa le gice poporul, în sate 
mai mici e numai câte unul Şi în cele mai mari sunt 
câte doui, dintre care unul e curatorul s6ă ctitorul cel „mare. Stai în strânsă legătură cu popa şi sunt însărci- naţi cu administrarea averii mişcătore şi nemişcătore a 
bisericii. 

Crdsnicul serveşte ca paracliser Ja ceremoniele divine Şi scote de la Omeni simbria popii. Fie-care poporan pe la plele munţilor face popil o gi de lucru pe an Şi îi dă o ferdelă sâi o mirță. de bucate, ori o ferie de vin. Tot crăsnicul duce Şi circularele autorităţilor superidre bisericeşti până la preotul din satul vecin. 
Clopotarul trage clopotele, îngrijesce de săntirimb (ci- mitir), face gr6pa pentru morţi şi la bobotâză, căci nu- mai atuuci umblă popa cu crucea în sat, duce in spinare cu sacul colaci, costațele de purcel, fuidrele pe care popo- renii le dai Popii. pentru că “i-ai botezat. 
Când e vreme tare (furtună) când arde, ŞI când eo răsc6lă, ori o in undare, clopotarul, giua sâii nOptea tre- bue să tragă clopotul într'o dungă, ca semn al pericolului. Prescurariţa, e o ere eriată, căreia preotul îi încre- dinţâză pristolnicul spre a face prescuri,. Poporenii îi dai făină şi Duminieile şi sărbătorile due prescurile de la
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prescurariţă la biserică împreună cu puţin vin într'o sti- 
cluţă căruia îl dic paus. | 

Feţele bisericeşti, afară de clopotar, fac parte din 
fruntea, Omenilor. 

Daca vre-o persână s'a purtat necuviincios în bise- 

rică, s6i a adresat alteia vorbe urite şi de scădere, ori 
a vetămat (ofensat) o faţă bisericâscă, atunci preotul pe 

Jângă ctitori mai chiamă ca judecători şi pe bâtrânii sa- 

tului. Pedepsele dictate în bani sunt în fav6rea fondului 

bisericei, numit de popor, lada bisericii. Acest fond e în- 

fiinţat din banii adunaţi în biserică cu discul şi din cin- 

stea s6i dania bine-făcătorilor. 

Din lada bisericii se daii bani împrumut Gmenilor din 

localitate când sunt strimtoraţi. Forte rar se dai şi 0- 

menilor din altă comună ; iar celor de altă lege nu se. 

dai nici odată. Dobengile în cele mai multe locuri se 

plătesc în producte şi nici odată nu se nasc procese pen- 

tru încasarea banilor împrumutaţi; Gmenii plătesc din 

ttă inima, sciind că acest; fond sânt e pentru binele lor. 

Deregătorii satului, în frunte cu birăul s6u cu judele, 

cum i se mai gice, se comptineaii din şepte bătrâni toţi 
cânunți (cărunţi) aleşi de popor din 6menii cei mal cu 

vadă şi mai de omenie din sat. Aceştia, în casuri de Ju- 

decată, împreună cu judele rumpeaă legea (pronunţa 
sentinţa). a 

Daca una din părți făcea obiecţiuni temeinice în con- 

tra betrânilor putea, să'şi al6gă alţi trei inşi din aceeaşi 

S6i şi din altă comună, de asemenea şi partea adverse 
avea, acelaşi drept de alegere, şi cei aleşi în numer ce 
ş6se, constituindu-se în tribunal şi ascultând părțile, TOS- 
teaii judecata, a cărei procedură, era scurtă ŞI orală, De-
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liberările se făceau în lipsa părţilor şi cel mai bătrân 
trebuia să'şi spue maj întâi părerea ; iar judele presida. 

Citaţiunile se făcea prin Jjurații de uliţă, numiţi şi 
gornici, cari primeaii ca taxă O groștiță (un ban) de la a- 
cusator. De aici s'a născut vorba intre săteni: acum taci 
că ei am pus groșița, vom vedea ce va da legea. Daca în cur- sul judecății părţile se împăcaii, partea acusată trebuia 

„se înapoeze acusatorului groşița pe care a plătit'o pen- tru citaţiune. 
Dacă cine-va a dobândit o judecată se fălea prin sat dicend : ei am avut duş. | 
In cas de urmărire, implinirea sentinţei numai atunci se putea face daca cei însărcinaţi cu esecutarea nu ve- deaii nică un semn înaintea. porţii, s6i casei celui care a perdut judecata. Văgând însă o furcă sâii un par inplan- tat în păment şi în verf cu o pălărie se retrăgeaii fiind- că semnul le indica, că ce] judecat e nemulțumit cu ju- decata şi îşi va căuta dreptul săi pe calea legii. Semnul se numia răpușie Şi cel care nu] respecta se juca cu vieţa.. 

Intre probele cu jurăment, pe la p6lele Munţilor. şi pe Crişul-Alb, cea maj de căpetenie era formula sacra: mentală care în tot-d'a-una se incepea ast-fel: Sâmbea lui Sâmbe ; Sânt Sâmbea ; Sânt Sâmbeni 3; Sânt Sâmbenii. La un asemenea jurământ am asistat în persână la 

ca şi de bund, semă ; crede-me& 7 do; dîc do şi lui dumnedo. Poruncile se publica prin un Slujitor al satului, care striga din deal celor din vale şi in vale celor din deal. Din comuna Bulzeşti de lângă Vidra de sus avem



115 

o formulă, care fiind caracteristică pentru graiul Bulzeş- 

tenilor şi pentru coprinsul ei glumeţ, o înregistrăm aci: 

M&i Crăşune mă! Da bui djin djeal la vâăle, arăcul arâză 
în cine, ca vinit nevoia şa zenătă în sat la noi cu hodorâge 

în pişore şi cu sci smei în capece; îi înşins cu bâsăma te- 

vemtete și nu măncă nimic numai brăndză dje găină friptă, 

turtă dje grâă curat şi vârvul lâpcelui 1). Şi a porunşt că 

măne în revărsat de sat se fiţi djin sus de zori cu căce 

patru cară la doi boi 2). 

Numele de familie la sateni 

Sătenii munteni îşi păstreză numele de familie din 
șenezaţiune în generaţiune în cât vechimea lor trebue 

căutată în timpurile cele mai depărtate. 

Succesiunea numelui trece chiar şi asupra liniei te- 

minine în casuri când partea bărbătescă s'a stins în- 

tr'o familie şi averea imobilă a trecut în posesiunea 

descendenților feminini. De esemplu, daca un fecior a 

luat în căsătorie o fată cu moşie şi s'a stabilit cu lo- 

cuința în casa ei, se gice că ma măritat în loc că 

ÎI oa 

1) Măi Crăciune mă! Da coboră din deal la vale, dracul ardă în tine 

că a, venit, nevoia cea venătă (sigur persecutorul, aşa numesc Crişenii, 

pe un fel de călăraşi aâministrativi însărcinați cu afaceri de jendarmi) 

la noi în sat cu cisme în picidre şi cu pinteni la călcâe; e încins cu 

Sabiă şi nu măncă de cât umplătură din găină friptă, turtă de grâu 

curat şi smântână. Şi a poruncit că mâne în revărsat de zori să fiti 

din sus de sat cu căte patru boi la două cară. 

2) Această frasă din urmă se vede că în iuţeala cea mare cu care 

striga sa întors cu totul; fiind topica greşită înțelesul e desfigurat, 

Din acest; graiă al Bulzeştenilor resultă că d înainte dee şi : sună 

“Ca j pronunţat; aspru; £ urmat dee sună ca ce ; capece— capete ; pe 

hi=laptelui; eu cdce=cu câte. Vocalele de asupra cărora an pt 

semn se pronunță lung: laapte= lapte. etc.
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sa însurat şi adoptă numele de familie al socrului stii, 
după vatra străbuuă ca să nu piară numele moșiesului. 
Un asemenea bărbat căsătorit, dacă e din alt sat, în tot- 
d'a-una este considerat ca venetic, şi numai după o lungă 
purtare bună, pote să aibă cuvânt în afacerile satului. 

Numele de familie ca Feier, Gabor, Sabo, Bistrai etc. 
sunt numele unor vechi familii nobile române (olahi) 
iar numele Lăzăi, Tisăui sunt formate de lu comunele 
Tisa, Laz. Terminaţiunea asi este echivalentă cu an, de 
esemplu: Lăzău=Lăzan ; Tisăti=Tisan. De la Lăzău s'a 
format apoi Lăslău, ast-fel de la Câdâ s'a făcut Codau. 

Numele de familie Lesing, Hocman etc. se dice că ar 
deriva de la Germanii aşegaţi pe la minele din munţi şi 
cari în urmă S'aii românisat,. 

In privinţa numelui Leah, care asemenea nu pare a 
fi românesc, am augit o mică tradiţiune în Vidra de sus, 
fiind-că numai în acâstă comună, Şi în Câmpenii esistă 
acest nume. Ni s'a spus că un anumit popa Gavrilă su- 
pranumit Purlea, ar fi r&sculat poporul în contra Polo- 
nilor, cari năvăliseră în munţi şi bătându'i cumplit, po- 
porul Par fi supranumit Leah, pote Leș. In Muntele-mare 
în apropiarea hotarului Lupşei şi Muncelului esistă un 
loc întins cu pădure de bragi pe care poporul şi până as- 
tăgi îl numesce Leși. | 

Pentru a înfăţişa numele familiilor muntene înregis- 
trăm aci câte-va din fie-care literă. 

A 

Alba. Anca, Ancău. Andreica, Andreş. Andru. Anghel. A- ramă Arieşan. Aşunel, Adrian. Almăşan. Ancăş. Ardeii. Ana. Anderco. Ardelean, 
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B 

Ban. Bandolea. Pădsă. Başa. Bălos. Baianţ, Bâncăş. Bonea. 
Benea. Barna. Bodin. Bibarţ. Botici. Boloţ. Bordea. Bălu. Bol- 
dura. Banea. Balşa. Becsa. Buda. Bisorcă. Brana. Bratilă. 
Bala. Baic. Bar. Bec. Belei Bendea. Bercea. Berindei. Boian. 
Boca. Boncuţ. Borfotă. Borla. Bradea,. Brata. Bica. Bâcu. Bră- 
tean. Bruza. Bucea. Buleandră. Bustan. Butălanc. Biba, 

C 

Cada. Căletean. Căndea. Candrea. Captui. Câra. Cârgea. Chir- 

top. Cidra. Cimoca. Cimonea. Cimon. Cioica. Ciorbea. Ciorga. 

Ciubean. Ciulea. Clamba. Clean. Codalb. Coia. Cojoc. Colda. 

Condeii. Condor. Cora. Corb. Cordea. Coroiu. Cârc6ş, Corcheş. 

Coţan. Cotişel. Cotroza. Cramba. Crişan. Crencea. Cre. Cru- 
ciţă. Culda. Curşăii. Călămariiă. Căzan. Copos. Corinda. Cos- 
tan. Costin. Costariii. Cost6ie. Costina. Crepcea. Cerbu. Circo. 

Cătalina,. Cătană. Colţa,. Cor. Cean. Cleş. 

D 

Daholea. Dehelean. Deonca. Dida. Dig. Ditrea. Dobarea. Do: 

bra, Domşa. Donca. Drăgan. Dragia. Drăguş. Duba. Dule. 

Duma. Dumitraş. Dup. Dura. Doica. Duşan Draia. Drumar. 

Dărămuş, Dirina. Dud. Doâa. Duca. Dâlv. Dragoş. Delumărean. 

Dărăbanţ, Dubar. Doţ. Dobărcău. Drăgoi. Dirle. 

Bg: 

Epure. Eftimie. Evuţan. 

P 

Faur, Fanu. Fărăă. Fărcaş. Feier. Flora. Florea, Florescu. 

Ploruţa. Florinca. Florici. Flămând. Flocea. Floca. Fara. Fer. 

Fiţ. Fodor, Fodorean. Fonogea. Fornade. Fostoc. Purduiu. Fur- 

furează. Felea, Fugata.
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G 

Gaia. Găldăiu, Ganeş. Gandrea. Gangea. Gan. Gara. Ghe- 
berta. Gherman. German. Ghib. Ghita. Gliga. Gligan. Giurgiu. 
Giurca. Ghiurca. Ghiulai. Ghiuea. Goia. Gordiţă. Goşa. Galea. 
Golea. Golcea. Gorcea. Grădină. Grof. Glava, Guga. Gurban. 
Georza. Ghilea. Golda. Gabor. Goron. Gomboş. 

HI 

Hădărugă. Hălălaie. Hananic. Haneş. Han. Hărhulea. Ha- 
rinton, Hărz6bă. Hebean. Hentea. Herdea. Holhorea. Holobuţ. 
Horgea. Hosp. Hudrea. Huarici. Huzea,. Hocman. Herţea. Huţ. 
Hueţ, Hărduţ. Hărăguş. Haida. Hărăi. Henţ. Hrista. Hada. 

I 

Ianc. Igna. I6nete. Ionele. Ionici. It. Ivan. Inc. Iovan. Ionel. 
Iga. Indrieş. Ilieş. Impărat. 

J 

Jeilea. Jinga. Joldea. Joldeş, Jude, Junean. Jula. Juglea. 

L 

Lasec. Lazar. Lazea,. Leah. Leterna. Lobonea, Lodsba. Luha. 
Lăz&u. Luncoian. Lup. Lupea. Lupşa. Lupaș. Lucescu. Loliş. 
Lăşiău. Lesing, Lean. i | 

M 
Macla. Miclea. Miciean. Micluţa. Micşa. Macra. Macrea. Ma- : ru. Mălăgean. Manciu. Maniu. Mara. Mare. Mărgăian. Marian Mareş. Mariş. Mărişan. Mera. Micaş. Miz. Miheţ. Mâţ. Mihon. Mircea. Mladin. Molcuţ. Moş. Motora. Morcan. Mucea. Muşa. Murg. Moruţ. Mateeş. Muză. Mursă. Moisin. Măndulă. Mărina. Magda. Merea. Man. Manea. Magdalina. Maglon.
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N 

Neag. Neagă. Nistora. Nicola. Nicora. Nicula, Nita. Negri. 
Niţa. Nuc. Nacu. Naciu. Nan. Năpău. Nariţa. Neamţ. Negrilă. 
Negru. Netu. 

O 

Orda. Ona. Orga. Onela. Onea. Oitean. Oneţ. Oniciii. Olar. 
Oprişa. Oprişan. Onuţ. Oniţ. Oncu. Omăta. Obăâăii. Ormindean. 

P 

Petri. Petrie. Petraş. Petrescu. Petrin. Petrean. Petru- 

cean. Petruiu. Petruţ. Petruţa. Perian. Pasca. Pasci. Păs- 
câu. Păscuiu, Pieşa. Pantea Pârva. Preja. Pripon. Poenar. 

P&curar. Petrosul. Petea. Petco. Patiţa.. Palade. Palca. Pantea. 

Panţa. Paveu. Pergia. Petruse. Pic. Pitea. Pitic. Pitulea. Poca. 

Pociu. Pom. Potinteu. Potolog. Potroca. Pragia. Puiu. Purda. 
Purea, | 

R 

Rac. Radu. Răian. Raiu. Răutuţ. Rigău. Rof. Rogoz. Ro- 
man, Roncea. Rus, Ruşdea. Raț. Rimbaş. Resiga. Rafila. Ris- 

cuţia. Roşca. Ruda. Ronta. Radeş. Runcu. Repede. 

S 

Safta, Spătar. Slugan. Stanca, Stănc. Stana. Stanilă. Sta- 

nic. Străuţ. Suciu. Stenga. Sâmedrea. Stega. Sirca.. Sircuţia. 

Sim. Simulescu. Sîrba. Suba. Simon. Sâmzian. Sâmziana, sI 

Poş. Sipot. Şipotar. Sbănca. Serob. Scoica. Selage. Serună. Se. 

vuţ. Senila. Sali. Sferico, Şicoe. Simionaş. Şoit. Şolea, Stanc. 

Şuşa. Sula. Şilea. Sturz. Sturza. 

T 

Tântar. Tătar. “Pescar. 'Tena. Telăgean. Teoc. a E ta fea. Thiuc, 'Tir6u, Tiriea. TȚir. Todea. Tomuş: Pomină. Tomuţ
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'Todora. Trănca. Trifa. Tuhuţ. Tulea. Turca. 'Turlea. Turuş. 
Tutulea. 'Tempea. Tomşa. Tonţa. Tripon. Tana. Talaciu. Tă. 
bac. Tisu. Tisău. Tudor. Tudoran. Turdea. Turcin. Trufaş, Tiu, 

U 

Uibar. Uscaş. Ubiţa. Ursu. Udrea. Ursebaş. Ursebea. Uț. 

7 

Vâle. Vâlcia. Vâreiu. Vărlan. Vărvaru, Vătca. Văsar. Vlad. 
Vlezan. Vila. Viluca. Vărva. Vomvea. Vulturar. Vupureţ. Va- 
lemărean. Vişa. Vinţeler. Vurdea. Vărzar. Văsui. 

Z 

Zapra Zgaiba. Zăhut. Zosa. Zărincu. Zăgrici. Zăriăşan. Ze- rii. Zăhan. Zăhuţ, Zachei. 

Calendarul Munteanului 

Numirea lunilor: 
Cărindar.  Făurar. Mărţişor. Prier. Florar. Cireşar, Cuptor. Agust. Răpciuni. Brumaărel. Brumar. Inârez. 

Imparţirea dilei Şi nopţii 

Săncelză zorile. O zorit de diuă. Su revarsă de diuă. In răvarsatul dilei. S'a făcut diuă. A răsărit s6rele. S6- rele e de o suliță de deal. La prăndut, pe la 8—9 cea- uri. La, prândul bun sâu amedi. A trecut de amâdi. La cina-mică, cam pe la 4 ceasuri. Sorele e de o suliță de deal, vara pe la 7 ceasuri. A început a umbri. Sfinţesce sGrele. Insereză. Amurgul seri: Şi amurgul dimineţii e
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cănd se luptă diua cu n6ptea până când una sâi alta 
rămâne învingtore. Intunecă. Cina, vara între 8 9 cea- 

suri sâra. Cina bună, între 9 şi 10. Cina mare, între 10 
şi 11. Medul nopţii. A cântat cocoşii odată, a doua 6râ 

ete. Cei mai mulţi se orientâză n6ptea după stele şi nu- 

mal când e înorat după cocoşi. 

Stelele după care se orienteză e luceaferul de sâra şi 
de diminâța, găinusa, rarițele, tâca, capul boului, crucea, 

sfredelul şi carul. 

Găinuşa, dic sătenii, că răsare cu zorile odată cam 
prin 11 din luna Cirişar. Raviţele r&sar cu zorile odată 

pe la prinderea postului Săntei Mării. Găinuşa şi rari- 
fele sfințesc pe la St. Nicolae cu sera odată. Tica sfin- 

țesce sâra pe la Vinerea Mare (14 Oct). Cu puţin mai 

târgiti de cât tâca sfințeşte crucea şi pe urmă capul de boii. 

Pentru ar&tarea timpului e mai bun sfredelul şi cel 

mal bun e carul, care se vede tot-d'a-una pe cer. 

Timpul e a plâe daca se jilăvesce (udă) lespedea pe 

care să pis6ză sare, daca muscele şi purecii pişcă prea 

tare şi daca afumă în casă. Pe bătrâni îi dor spatele şi 

şelele. Rândunelele sboră pe jos. Cânele n'are stâmpăr 

întrun loc pentru că muscele nu'i dai păce. Mâţa să 

spală cu labele necurmat şi d6rme mai mult ca de obi- 

ceiti. Gainele se scaldă în fîfă (ţărână, nisip). Cocoşul 

cântă întrura. Sturzul şi alte paseri cântătore cântă 

mal aprâpe de casă. Daca norii merg spre m6gă-nâpte; 
iar daca mer» spre m6gă-di atunci timpul bun are se 
ție mult. 

Pentru a se sci care lună va fi ploi6să şi care sece- 
t6să, murtenii fac în presera anului nou călindare de 

c6pă. Desfac qouă-spre- dece coji de c6pă ŞI le numesc
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cu numele celor dou&-spre-dece luni de peste an. Pun 
sare în fie-care c6jă şi le aşâdă întrun loc svântat. După 
un timp Gre-care, cam a doua di des de diminâţă, daca 
sarea e sbicită sei umedă în coja de câpă, aşa va fi ŞI 
luna, representată, de COjă, secet6să sâii ploiosă. 

 



  

DATINE 

Sera de Săn-Văsii 

Presâra anului not e aşteptată cu nerăbdare. In acea 

sâră muntenii fac pe întrecute pe profeţii. 

In genere feciorii şi fetele se adună cu toţii la o casă 

din sat spre a se săn-văsia s6u cum se gice in ţinutul 

Moților, să se vergeleze (a se aduna la vergelat). 

O femee bătrână, fară ca să fie vegută de cei adunaţi, 

pune pâne, pieptini, sare, cuțite, cărbuni, per etc. pe 0 

masă sub tere şi Dlide şi luând de mână pe un fecior s€i 

nd şi 
pe o fată, cari aşteptă în altă odae, şi care mergă 

ridicând de pe masă un tier set un blid, bătrâna con- 

form obiectului găsit, începe a proroci viitorul, aşa că 

daca a găsit sare va fi norocos în căsătorie ; pânea în- 

semneză stăruinţe, hărnicie ; cărbunele însemneză un 

Viitor soț urit, negru etc.; cuțitul însemneză că viitorul 

soţ sâii soţie va fi rea de gură; părul însemnâză că Că- 

sătoriţii vor fi norocoşi la vite.
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De asemerea prorociile se mai fac şi cu plumb. Se 
pune pe un zătrar (lopăţică) o bucăţică de plumb, care 
fiind topit pe jăratec se varsă intr'un vas cu apă şi din 
figurile ce s'au format în apă se vestesce viitorul. 

O fată mare din ţinutul Moților, daca voesce să scie 
că se va mărita în cursul anului sâii peste unul ori doi 
ani, merge la coteţul rimătorilor şi dice cu glas tare: 
hui estimp; ui atimp ; hui dincolo de atimp 1). Daca rimă- 
torul la nici una in strigări nu se mișcă, fata mai are 
să aştepte trei ani; daca grohotesce la prima, strigare, fata se mărită în câșlegi, şi daca respunde la a doua sâii la a 
treia, atunci se mărită în anul al doilea sâi al treilea, Tot în acea sâră se amenință şi pomii neroditori. 

Mai mulţi copii se adună Şi cu clopote şi securi în mână, plecă în sunetul clopotelor şi inconjbră de trei ori pomul neroditor. Unul dintre copii ameninţă cu se- curea că/l va tăia daca nu va face p6me, iar altul îi răs- punde: „ba nu-l tăia că me bag chizeş (garant) că la anul va făce pome. « 

Prinderea postului Pascilor 

Pe sub p6lele munţilor, Dumineca sâra în care se în- cepe septămâna albi şi în cea următbre în care se începe postul, copiii de la 12 ani în sus şi ficiorii, aupă ce s'a însărat, es cu hoddiiițele pe câte un deal de asupra sa- tului. 

  
în CO 

1) Estimp = anul E Z acesta ; a timp=anul viitor ; dincolo de a timp = anul procsim viitor,



125 

Hodâiţele se fac din nuele cu câte dou& clenge intre 

care se îndâsă bine paie şi tulei (pae de porumb), pe cari 

le aprind în deai, purtându-le în mână şi făcând cu ele 

tot felul de figuri în cât din sat apar ca focuri artificiale. 

După ce aii ars se înşiră in rând în frunte cu un vâtaf 

şi încep a striga, baijocorind mai cu s&mă fetele r&- 

mase nemăritate s6i feciorii r&maşi neinsuraţi în cdş- 

legi. Strigările se încep de obiceiii cu formula sacra- 

mentală arătată în aceste două rânduri subliniate, de 

esemplu : 

Alo more, more! 

Sulito, silito more ! 
Fata lui popa Vasile, 

S'a uitat. în fântână 

Și de ciudă şi bănat (părere de răi) 

Că nu s'o măritat, 

I-o eşit pe piele vărsat. 

Alo more, more ! 

Silito, silito more! 

Uiu-iu pe deal în sus 

Prina fetele mâţe ?n jug, 

Şi anume cin'le mân 

Yata lui N. N. cea bătrână. 

Bate-o d6mne şi-o trăsnesce 

Că ea cum le mai plesnesce; 

Bate-o domne şi-o detună, 

Ca ea tare le mai mână; 

Alo more, more ! 

Silito, silito more! 

Asta-i fata popii nost 

Ţese pânză făr'de rost;
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Pintre ițe, pintre spată 
Pasce o iapă împiedicată, 
Pe sulul cel dinapoi 
Şepte deci de lăturoi; 
Jar pe sulul dinainte 
Dracul le mai ține minte. 

Sân-Tederul 

De obicei la Sân-Tâder se prind fraţii de cruce, cărora 
le mai die și fertaţi, precum Şi surorile de cruce, cari se 
mai numesc şi surate. 

Fraţi de cruce sunt douj prieteni fOrte intimi gata se 
sară în foc și în apă unul pentru altul. Se mai numesc 
fraţi de cruce și fertați din dragoste. Devisa fertaţilor 
este iubirea estrema până la mârte. Nu se cârtă şi nu 
se trădeză fie chiar morte de om. Un frate de cruce va- 
lor6ză mal mult de cât un frate da sânge. Secretele lor 
nimănui nu se spun. 

Daca more unul din ei, atunci cel rămas în viaţă um- 
blă cu capul gol, ca Și cei-V'alți consângeni ai mortului, 
până-'l îngrâpă, ia parte la mormântare, duce sicriul cu alţii şi'i păstreza amintirea tâtă Viaţa sa dicend: avut şi ei un fertat şi mam avut parie de el. | Prancii fraţilor de cruce nu se căsătoresc împreună, dicend că-i păcat. De aceea sunt; rari 6menii, cari se prind fraţi de cruce Şi numai multă Simpatiă, conveţuire, afa- ceri comune, motive psiliice pot se determine pe doi inși s6ă pe două inse să se prindă fertaţi sâi surate. Fraţii de cruce se prind si când sunt prunci de la 10—16 ani, ori în juneţe, inainte de a se fi căsătorit şi după ce s'au prins, numaj mortea îl mai pote despărţi.
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Prinderea se face pe pâne şi pe sare şi formula de ju- 

răment este acesta: 

Ei ţi-oi fi frate 

Până la mârte, 

M'oi lăsa, de pâne şi de sare mai bine 

De cât să mă las de tine! 

După rostirea jurămentului, daii mâna şi frăția este 

încheiată, 

In comunele 'Tomnatec, Grohot, de pe Crişul-Alb, 

frații de cruce când se prind, îşi impung cu un spine 

vertul degetului mic, sângele îl amestecă unul cu altul 

Şi ast-fel dând mâna se siguleză frăha. 

'Tot in modul arătat; se prind şi surorile de cruce când 

sunt mici şi înainte de a se măsita. Ele se întituleză: 

tu sâră s6ă surată, pe când fraţii de cruce își dic: mei 

frate s6ii mei fertate. 

In ţinutul Ternavelor pe la Lodroman, Lunca, etc., 

fraţii de cruce îşi dic şi veri şi surorile de cruce se mai 

numesc şi verișdre. 

Pe la Sibiii, în comună Săcel, mai mulţi copii în diua 

de Sân-T6der se adună la un loc şi ţinendu-se de mâni, 
se învârt pe lângă un pom, şi cei care se.prind fraţi 

de cruce își adreseză următorele cuvinte: 

Frate, frate, până când 

Mi fi tu frate? 

Ţi-oi fi frate 

Pân'la mârte! 

După aceste întrebări şi respunsuri, schimbă unul cu 

altul nisce colăcei anume făcuţi de mame şi ast-fel este 

încheiată frăția.
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In ajunul Sân-T6derului mai este şi obiceiul de a 
tunde viţeii în frunte şi coma mânzilor, ca să le mârgă 
bine în cursul anului. Prin tundere se mai crede că li 
Sar întări cârnele, iar mânzilor le-ar cresce comele 
stuf6se. 

Fetele de la 14 ani în sus în sâra de Sân-Tâder spă- 
lându-se pe cap cu leşie făcută din proptnic s6U părlan- 
gina 1) şi ederă îşi desfac chica dinainte, care era trasă 
peste frunte, și împreunându-o cu chica Qin dăr&t se 
piaptănă cu cărare în semn că d'aici înainte e fată mare 
de măritat. 

Tot cu aceeași leşie şi în acelaş timp se mai spală și 
membrii familiei ca Sân-Tâderul să-l găsescă pe toţi lăuţi, 
iar mamele spălând pe cap fetele, acestea trebue să ros- 
tescă de trei ori următdrele cuvinte : 

Sân-Tâdere! Sân-Tâdere ! 
Cresci cosiţa, fetelor 
Cât codele iepelor. 

Patru-deci de sfinţi 

In diua celor patru-geci de mucenici se stropesc vi- 
tele cu mujdei, un fel de amestecătură de asi pisat (ustu- 
roiu), sare şi oţet. Stropirea apără vitele în contra muş- 
căturilor şerpilor şi nevăstuicilor. 

Cenuşa câtă s'a facut în acâstă di pe vatră se adună 
şi se pune pe pomi Şi pe straturi în contra puricilor de 
câmp şi în contra omidelor,. 

    

4 ia cau i ai - porta ePionie SU părlangind e 0 6rbă cun odor minunat pe care o e ŞI fetele în sîn şi care mir6se numai pri mă-v6ra până începe cucul a cânta. Ă Pimiovera p 
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In ajunul dilei se aprind grămedi de paie şi căsenii 

sar unul dupe altul peste flacără pentru ca în cursul 

anului să nu'i pisce purecii. 

Sănjorzul 

In prediua gilei de Sănjorz se face din mlădițe verdi 
o stropitâre, numită împroor, şi aducendu-se într'un vas 

noii apă curată de la un isvor s6i rîu, în dimineţa dilei 

numite se stropesc cu împroorul căsenii, vitele, casa, 

grajdurile şi acestă stropire se numesce împroorare. 

Mamele, care aii fete mari pun leuştean sub pragul uşii 

bisericii pe care după eşirea Gmenilor din biserică îl 
aduc a, casă şi stropesc fetele cu el spre a fi norocâse 

în căsătorie. 
Se despart mieii de oi şi laptele muls în acestă di se 

împarte săracilor. Peste cei cari ies pentru ânieia Gră 

cu plugul la arat de primă-vâră, se aruncă grâiă şi restul 

nearuncat de asemenea se împarte săracilor. 

Pe la pâlele Munţilor feciorii toemind un lăutar se 

duc cu toţii în pădure, unde îmbracă pe unul din ei în 

frungă de fag şi îl pun călare pe un cal, iar cei-l-alţi se 
înşiră în urma lui și se intorc chiuind şi jucând. In sat 
jocă înaintea fie-cărei case, iar stăpânul casei le dă bani 

şi câte o doniţă cu vin. Acest obiceiii mai e şi pe la Ofen- 

baia cu deosebire numai, că feciorul se îmbracă în frungă 

de mesteacăn şi nu e însoţit de cât numai de un lăutar, 

care cântă, şi Sânjorzul jScă înaintea caselor, iar cei din 

prejur îl udă cu apă.
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Armindenul 

In pregiua de 1 Maiii fie-care familie pune înaintea 
casei o ramură înaltă verde de fag, stejar etc. şi care 
se numesce arminden. 

Adusul din pădure şi pusul se fac fără nici o ceremo- 
nie, şi daca îi întrebi despre însemnătatea lui, unii dir 
locuitori, mai ales de pe la pâlele Munţilor, gic că Ji- 
dovii voind să prindă pe Cristos aă pus ca semn înaintea 
locuinţii lui o ramură verde. Dimineaţa mergend spre 
casa, unde au lăsat semnul, mai mare le-a fost mirarea, 
v&gend pe la tote casele un semn identic în cât n'a 
putut găsi casa în care locuia. Prin urmare, pentru pă- 
strarea acelei amintiri sar pune armindenul. 

„>. Armindenul se lasă înaintea casei până ce se macină 
„Sr nou şi când pentru ântăia Gră se face pâne din- " tr'ensul, atunci se taie Şi se aprinde cuptorul cu el. 

Ispasul seu diua, căluşerilor 

In comunele Benic, Galda de jos, Teuş, Stremț, Glăr- bova şi în cele din vecinătatea lor de pe țărmul stâng al Murăşului, anume Peţelca, Zărieş, Căpud, Tâmpăhaza, Ocnişora, Ciumbrud etc., la Tnălţarea Domnului (Ispas) se legă câlușerii. 
In Transilvania adevărata instituţiune a căluşerilor, pe
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Vătaful unui ţinut, compus din mai multe sate vecine, 
se duce pe la terguri în orășelele din apropiere şi dând 
peste feciori, cari jocă să placă, îi într6bă daca vreau 
se între în călușerie. Cel care răspunde afirmativ nimai 
de cât trebue se dee vătafului o arvună în valdre de 
un fiorin. 

La primirea sarvunei vătaful spune feciorului că 
în giua de Ispas să fie la casa lui, unde, întrunindu-se 
toţi feciorii înrolați, plâcă cu vătaful în frunte în nouă 
hotară şi într'o sticlă iaii apă din nouă, îsvdră, iar după 
aceea se duc la alte trei hotară, cari se împreună la o- 
laltă în trei colțuri, şi oprindu-se între căi, vătaful, pe 
fie-care pe rând, îl l6gă peste fluerul piciorului pe din 
Jos de genunche cu câte două curele pe care sunt înşi- . 
rate zurgălaele (clopoţeii). De asemenea îl mai l6gă Şi 
peste braţe pe din sus de câte cu câte două rânduri de 
prime (panglici). 

La terminarea ceremoniei legatului, feciorii formând 
un cere şi rugând pe Irodeasa, patrona căluşerilor, ca 
să le ajute, vătaful îi stropesce cu apa luată din cele 
nouă, îsvoră şi le poruncesce ca să ridice bâtele cu cap&- 
tul cel subţire in sus, pe care le ciocnesc de câte trei ori, 
privind mai ânteiii spre apus şi apoi spre răsărit. Cioc- 
nirea bâtelor e semnul tainic după care se cunosc jucă- 
torii, daca fac parte din soczetatea câlușerilor. Bâtele sunt 

anume făcute din stejar, de un stat de om de lungi Şi cu 

măciucâ, în cap, fiind ferecate cu câte o verigă de fer la 

verful cel subţire. 3 
După împlinirea acestor formalităţi şi după iniţiarea 

in tainele societăţii, vătaful le poruncește că fără se 

cuteze să se uite care-va înapoi, se plece la el a casă,
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unde, deslegându'i le dice că, precum “i-a legat aşa tre- 
bue să r&mâe legaţi între sine în bine Şi în r&i şi că nu- 
mai el are putere să”i deslege de îndatoririle luate. Dea- 
semenea, le mal amintesce că de câte ori vor începe a juca 
tot-d'a-una să nu uite a ruga pe Trodeasa Şi se ciocn6scă 
bâtele spre a se încredința daca toţi câţi intră în joe 
sunt căluşeri. Daca cine-va ii va, imbia cu mâncare s6ii 
beutură, în tot-d'a-una cea d'ânteiti bucătură, si cel 
dW'ântâii păhar cu beutură, să] arunce sub masă ca 
jerifă adusă Irodesei. 

Căluşerii sunt la fel îmbrăcaţi. Pslăriile sunt, late în 
păreţi (margine, boldor) Şi cu prime de mărgele împodo- 
bite. Sunt numai în cămaşe şi peste mijloc sunt încinşi 

„Gu un brâi de strămături îngust ca de un lat de mână 
şi cu cânacii (ciucuri) atârnați în jos. Cidrecii sunt de 
giolguii, s6ii de pânză subţire de bumbac, croiți pe picior 
Şi cu şiret negru s6ă albastru pe margini, iar la glesne 
sunt r&sfrânşi ca de patru degete şi chiviţi cu puzșori de arniciă roșu. Numai în opinci pot juca şi în care se în- calță cu obiele albe de pânză, iar curelele sunt fârte înguste şi cu mult gust împletite prin ndjifele opincilor 
şi înfășurate pe dupe glesne pe sub resfrănsătura ci6- recilor. Peste fluerile piciGrelor at zurgălaele printre care atârnă în jos nisce cănăcei (ciucurei) resfiraţi. 

Musica e anume întocmită şi ari călușeresci numai în ţinuturile lor se pot augi de la lăutari. Ariile sunt line şi melodi6se ; iar nu tr&sărite şi zdrâncănite cum se aud pe la oraşe cu ocasiunea pretinselor jocuri căluşeresci : Romanul și Bătuta. 

Cu 7urgălaele ţin tactul şi la comanda vatafului : Odată, 
copti 1 Uite așa, icca, așa şi iară, așa, ! esecută cu toţii câte
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o figură compusă din cele mai grele mişcări gimnastice, 

sărind de jos pe un păhar cu vin pus pe masă, s6i arun- 

cându-se cu toţii în crescet pe bâte şi bătend de câte 
trei ori din călcâie. 

Mai de mult când eraii anume poftiţi se joce la câte o 
curte boerâscă, sâi jucau la târguri, de regulă aveau cu ei 

şi câte un comic, care făcând numai figuri pantomimice 

se numea mutul călușerilor şi care făcea pe totă lumea 
se ridă. 

Haidău 

In legătură cu jocul căluşerilor merită se vorbim şi! 
de jocul lor cu fetele, dintre care câte am vă&dut, cel mai 

îrumos, mai estetic şi compus din mai multe figuri, este 

acela, care pe la Benic se numesce haiddă. 
A doua gi de Pasci se adună feciorii de la 18 ani în 

sus şi aleg dintre ei trei dirae, s6ii căpeleși, însărcinați cu 

conducerea jocului. 

Lăutarul e tocmit de la Pasci şi până la Sântă Măria 
mică şi are să cânte la joc în tâte Duminecile şi sărbă- 

torile. 
Jocul începe după eşirea din biserică, ţine până în 

spre s6ră, când se lasă umbrele, şi e într'o grădină, ori 

în prundul văii sub umbra, salcelor şi plopilor, sii când 

e vreme rea e într'o şură. 

Fie-care fată mare, daca vrea se intre în joc, trebue 

se plătâscă o taxă anumită şi se dee ceterașului la prân- 

dul mare de mâncare. 

De atribuţiunile căpeleşilor aparţine incasarea, taxelor 

din cari se plătesce lăutarul, păstrarea, ordinei la joc,
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aplanarea conflictelor dintre feciori, pedepsirea celor 
neascultători ; dintre pedepse cea mai ruşin6să este es- 
cluderea de la joc. Pentru ca nici o fată să nu rămâe 
nejucată, feciorii n'aii voie să'şi al6gă jucătorele. 

La joc asistă, ca privitori, bătrâni, tineri şi copii. Fe- 
tele mari stati la o parte una, lângă alta cu flori şi ba- 
tiste în mâni. Arena jocului e un cere mare în mijlocul 
căruia şede pe un butuc, si pe un scaun lung, ceterașul 
Şi condronașul şi la sunetul musicei jucătorii sar în a- 
venă unii după alţii, făcend mai ânteiă figuri căluşeresci 
sub conducerea celui mai bun jucător, numit vătaf al 
jocului. După ce mai toţi jucătorii sunt în arenă, căpeleșii 
mers la fete, iaii câte una set două de mână Şi le încre- 
dinţeză cu multă cuviinţă jucătorului, care nu pote juca 
de cat cu una sâii cel mult cu două. Fetele ţin cu mâna 
stângă degetele cele mici de la mâna drâptă a jucăto- 
rului, aşa că, feciorii sunt pe marginea cercului în spre 
lăutar, iar ele în afară, 

Jocul se începe cu ustul : 

Frunqă verde plopuri nalte 
Daţi copii la a nâste salte, 
Şi jucaţi ca. para în foe 
Moştenitul nostu joc ! 

Uiturile, seu chiuiturile, trebue se armonieze cu melo- dia şi fără să fie cântate, trebue să fie rostite în cuvinte după tactul musicej, 
Mai ântâiti când cdpeleşul îi dă fata, jucătorul cu mână dreptă o înverte pe sub mână şi fac cu toţii ântâia figură : mersul rotogol împrejurul cercului, a doua: preumblată, ţinendu-se jucătorii peste mijloc, a treia: întâlnirea, câ
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lânelor la mijloc, a patra: haidău, când se înşiră câlnele 
şi fac tot felul de figuri complicate, care s6mănă cu acele 
din figura a VI a cadrilului, a cincea : adunata şi a şâsea, 
învertita, care se compune din doui semi-paşi în drâpta 

și doui în stânga şi apoi din câte trei paşi în drâpta şi 

în stânga şi cari trebue să se schimbe după tactul şi în- 
torsăturile melodiei. 

Copiii de la 12 ani în sus pentru înv&ţarea jocului, se 

adună pe sub ascuns în câte o casă, undei învaţă câte un 

meşter şi numai după ce sunt mari şi bine deprinşi pot 

intra în jocul cel mare. 

„_ Adesea se găsesce în sat câte un fruntaş, care ia a- 

supra sa cheltuelile jocului şi pentru care feciorii şi fetele 
îi fac o gi de clacă la severă. Acâsta se numesce claca jo- 
cului pe care vom descri-o când vom vorbi despre pena 

S6i cununa grâului. 

Sănzuenele. 

Serbătdrea nascerei S-tului loan Botezătorul, care e în 

mijlocul lunei lui Iunie, muntenii o numesc Sânzuene şi 

Sâneiene. În ajunul acestei sărbători sătenii se duc la câmp 

şi adună de prin livedi nisce flori mirositâre numite de 

asemenea Sânzdene, le aduc a casă şi împletesc cununi 
din ele. Cununile se pun la uşile caselor, pe cruci între 

hotare şi holde, în straturi şi la coşniţele stupilor. 

Când s6rele se apropie de deal ca se apue, căsenii se 

înşiră cu toţii înaintea casei şi aruncă cununi pe coperi- 

şul ei. Fie-care cunună e numită cu numele unuia din 

membrii tamiliei în vi6ţă, present s6i absent, şi pen- 

tru bărbaţi sunt împletite în formă de cruce, iar pentru
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femei sunt rotunde. Aruncarea se face de acela pe al că- 
ruj nume e, sâii în lipsa lui de un înlocuitor şi daca 
cununa, se opresce pe coperiş, atunci în cursul anului îi 
va merge bine, iar daca cade e un semn răi că pote să 
mOră până la anul. 

Y'oca şi Pălia, 

In luna lui Iulie sunt dou s&rbători, pentru care să- 
tenii aii o deosebită veneraţiune. Cea d'ânteiii e Sta M. 
Mărina, s6i cum o numesce poporul: Foca, In acestă gi 
nu Jucreză, nici chiar la tân, cregând că le-ar trăsni fa- 
nul, casa, ori alte edificii, s6ă s'ar periclita prin foc vre 
un membru al familiei. A doua e Sta Maria Magdalena 
seu cum. o numesc ei: Pâla. Acestă di de asemenea e 
sărbătorită pentru cuventul că daca ar lucra li sar păli 
holdele. 

Tot atât de mult e venerat şi Proorocul Ilie şi S-tul 
Procopie, sâii cum '1] numesce poporul: Precupul. Daca 
ar lucra în aceste dile, Moţii cred că ar veni Harcodan 
Şi Dornados, două vânturi puternice şi primejdise. Har. 
codan suflă sfredel, iar Dornados drept înainte. 

Muntenii spun că mai de mult un proprietar silind în diua de Precup pe un iobagii (elăcaş) al săi ca să lu- creze şi fiind-că iobagiul se opunea, nobilul proprietar spre a "i dovedi că el nu se teme, a început să sape la 
ceapă în grădină. 

N'a trecut mult Şi a venit unul din cele două vânturi 
puternice amintite mai SUS, şi "l-a luat, pe domn (boer) ducându-l pe sus cu grădină cu tot tocmai în vârful Bi- hariei. In locul unde Va trântit ventul la păment şi până
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astă-di găsesc păstorii ceapă tot atât de bună la mân- 

care ca şi cea de grădină şi de aceea Moţii numesc acel 
loc: Grădina cepelor. 

Pena sei Cununa Grâului 

Pe la p6lele Munţilor fie-care sătean, când termină cu 
seceratul, împletesce din spice o frumosă penă s6ii cu- 

nund, pe care cu mândrie o duce a casă. Cu ocasiunea 

ducerii cununii toță cari ai apă la îndemână îl udă şi 
chiar şi copilaşii alârgă după el cu doniţele cu apă. 

Cunvna, se atârnă pe părete d'asupra mesei şi când 

gazda, casei a isprăvit cu: s&mănatul grâului, o împlântă 

în capătul pămentului, unde a tras cu plugul cea din urmă 

brazdă. 

Cea mai mare veselie impreunată cu pena grâului este 

aceea, când vre-un fruntaş din sat, după cum am amin- 

tit mai sus, a acordat claca jocului pentru o di la seceră. 

Fruntaşul în timpul secerei chiamă pe căpeleși şi le 

arată diua, în care doresce ca să fie claca. Inpresâra clă- 

cii, căpeleșii, vătavul jocului şi mai mulţi feciori, plecă 

cu lăutarul prin sat. La fie-care portă unde e fată mare 

se opresc şi j6că, iar căpeleşii intră în casă rugând pe pă- 

rinţi se bine-voâscă a o lăsa la claca jocului. Numai când 

s'a întemplat vre-o nenorocire în familie refuză părinţii 

invitarea. 

A doua qi înainte de răsăritul s6reluj, feciorii plecă cu 

lăutarul la casa fruntaşului, care merge cu ei la câmp 

şi le arată holda. 

In acelaşi timp sosesc necurmat din sat fete, neveste 

şi bărbață la holdă, unde se înşiră pe căte un spaţ anu-
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mit spre al secera şi acel spaţ se numesce postate. In frun- 
tea postăţii e unul din căpeleși, care conduce pe seceră- 
tori, lăutarul se preumblă cântând din viâră dela un ca- 
p&t până la cel-l'alt al postăţii, iar căluşerii jocă, pe când 
tetele şi nevestele, acompaniate de bărbaţi, cântă sece- 
rând în cât se clătină frunga, în coaru. Toţi clăcași sunt 
îmbrăcaţi în haine de s&rbătore. 

In giua clăcii în curtea fruntaşului e o mare mişcare; 
tote finele şi muerele Gmenilor săi de casă sunt, ocupate 
cu gătitul mâncărilor, cu pusul meselor, cu măturatul şi 
udatul curţii, în cât numai sciii unde le este capul, pentru 
ca se nu fie defăimate de clăcași. Când numai este de cât. 
o postate de secerat şi sorele se apropie de deal, fetele mai 
meştere se retrag la o parte Şi împletesc din spice pâna 
S6ă cununa pe care o oferă, membrului familiei present 
la holdă şi acâsta o încredinţeză unui fecior sâii unei fete 
spre a o duce. 

La plecare clicașii se formsză în colâne, cel cu pena înainte, după el feciorii ţinendu-se pe după cap, la mijloc lăutarul şi în urmă, fetele şi nevestele ţinându-se de peste 
mijloc. Cântecele Şi chiuiturile răsună în cât satul întreg îl pun în picidre. Din tote curțile es căsenii cu doniţi cu apă şi alergă pe uliţă ca se ude pe cel cu cununa, care când ajunge a casă pare că ar fi scos dintr'un rii. La porta casei de asemenea toți cei din curtea fruntaşului îl udă în cât curge apa ca valea de pe el, iar în pragul uşei îl aşteptă stăpâna casei, care îl stropesce cu apă dintr'un păhar şi "i dăruesce un fiorin în piesă, de argint. De aici stăpâna însoţită, de cei trei căpeleși şi de lăutar, îl conduce in casă unde după ce au aşedat cununa îi cinstesce cu
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câte un păhărel de vinars, iar cel care a adus cununa se- 
duce să 'şi schimbe hainele. 

Masa e întinsă în curte şi în frunte şede gazda casei, 

iar la stânga lui se înşiră muerile şi la drâpta bărbaţii. 

Beuturile şi mâncările sunt din cele mai bune şi după 

masă se încinge prin curte haidăul (jocul). Toţi membii 

familiei, ori cât de mari hoeri ar fi, iaii parte la acâstă, 

veselie generală, care ţine până după medul nopţii, când 
gazda casei, adunând împrejurul săi pe clăcași, le închină, 

câte un păhar cu vin, mulţumindu-le pentru bună-voinţa. 

ce au ar&tat-o de a nui ocoli casa și masa şi pentru ren- 
duiala ce ati păstrat-o. 

Cu acâstă solemnitate se termină frumosa di a geiţii 

Ceres sărbătorită în acele ţinuturi frumose romănescă cu. 

atâta, veselie şi ordine minunată. | 

Claca cânepii 

Tâmna, de obiceiii, fetele se adreseză la femeia câte: 
unui om de frunte din sat cu rugarea : daca ar avea plă- 

cere ca fetele să “i târcă in clacă fuidrele de cânepă ? 

Gazda rugată, nepregetână cheltuelile impreunate cu 

o asemenea clacă, însciinţâză fetele şi le împarte caere.. 

După aducerea tortului cam prin postul Crăciunului, 

gazda otără&sce sera în care să se ţie petrecerea pentru 

terminarea torcerei cânepri. 

In acea sâră e un adevărat ospăț şi alăturea cu me- 
sele intinse şi încărcate cu mâncări, mai la, o parte în- 

run colţ de casă, e espus la vedere tortul, fiind pe fie- 

care ghem însemnat numele fetei care la tors. 

In timpul cinei, înveselită de sunetul musicei, vin:
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temeile din sat se privâscă tortul, iar după ridicarea 
mesei sosesc şi feciorii, cari sunt îmbiaţi cu vin în tot 
timpul petrecerii. 

La acestă frumâsă serbare iati parte şi avuţii ca şi 
săracii şi veselia împreunată cu Joc ţine până când cântă 
cocoşii de diuă. 

In momentul plecării, feciorii şi fetele se formâză în 
grupe, în mijlocul cărora, e stăpâna cu ceilalți membrii 
ai casei şi grupele acompaniate de lăutari mulţumesc 
întonând: 

Cântecul Găzduţii 

Găzduţă ! Găzduţă ! 
Lucrul ce am lucrat, 

„Nu fie 'mputat, 
Nice defăimat. - 
Tortul cari !am tors, 
Fie-ţi de folos; 
Pote că-i cam gros, 
Că-i de n6ptea, tors. 
Găzăuţă,! Găzduţă, ! 
Dumnia-ta să ajungi, 
Dumnia-ta să-ți pui: 
Două pânze lungi, 
Tăt de la Jgihii 
Până la Sibii. 
Găzduţă ! Găzduţă, ! 
Dumnia-ta, să ajungi, 
Dumnia-ta să-ţi faci : 
Mânecuţe creţe, 
Să le rupi la uspeţe. 
Găzduţă ! Găzduţă ! 
Dumnia-ta să ajungi, 
Dumnia-ta, Să-ţi faci:
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Ciupage bătute, 

Să le rupi la nunte, 

Busuiocu-i roşu, 

C'a cântat COCOŞU ; 

Busuiocu-i râtună, 

Vremea e de mult. 

Rujă mare în masă, 

Bleaţi, fete p'acasă ! 

Rugi d; pe cuptorit, 
Bleaţi şi voi feciori ! 

Flori di pe păreţi 

Și mai r&mâneţi 

Cei mai tinerei 

Şi mai frumuşei 

Cari ni-s dragi de «i, 

Craciunul 

Inceputul sărbătorilor Crăciunului se face prin colin- 

dători şi giua colindării în cele mai multe părţi cade toc- 
maj în diua lui Moş-ajun. Prin urmare ajunul Crăciunului 

se pote număra chiar între serbători. Românii noştri 
ati personificat diua ajunului tot aşa de bine ca şi pe a 

Crăciunului, de unde se vede că şi interesul lor pentru 
cea. dintâi e tot aşa de mare ca şi pentru cea din urmă. 

Colindătorii aşa cum ni se înfăţișâză în diferitele ţi- 

nuturi, fiind mai de multe feluri, noi vom descrie numai 

datina în ţinutul Moților şi de la polele Munţilor. 

La Moţi în ajunul Crăciunului până în zori, copiii de 

la 12—14 ani în grupuleţe de câte 5-6-10-20-40 încep, 

între strigări, a colinda pe la case şi intrând salută: Bur 

ajunul lui Crăciur ! iar eşind: Noi eşim D-deii întră. A- 

ceşti colindători se numesc pifarei, cari colindă până.
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sera, când încep feciorii, între cari, se mai amestecă ŞI 
însurăţeii. Aceştia însoţiţi de musică, compusă din dudă, 
flueră, şi ceteră, merg pe la case şi colindă, recitâză ver- 
suri şi spun orații ocasionale, de multe ori comice şi 
sarcastice. 

Duba (toba) e din d6ge de brad în forma unui ciubă- 
raş. Peste ambele funduri e trasă şi bine încordată o 
piele argăsită de câne. Păreţii sunt numai ca de o palmă 
de înalţi și are un sunet ascuţit, care se aude la o de- 
părtare de o jumătate deoră; duba, se bate îndată, ce es 
colindătorii de la o casă Şi până ajung la alta. 

Mai sunt şi alţi colindători, cari umblă în nâptea de 
Boboteză şi făcend cu clopotele și cu alte instrumente 
un sgomot asurditor, înconjoră grădinele pentru ca po- 
mii să rodescă. 

Pe la p6lele Munţilor o deosebită atenţiune merită 
datina feciorilor de a colinda cu turca seu furca, cum îi 
dic pe la Alba-Iulia. 

po dea e cioplită şi sculptată din lemn intoemaj ca un 
cap de cerb, avend printre cornițe rel de fel de panelici 
Şi Dertiţe de mărgele şi cu clopoței pe la urechi. De 
falca de desupt sunt legate pe la grumadi niște sfori 
cu care jucătorul îi pune capul în mişcare cum îi place. 
“Capul e inţepenit întro bată, mică şi gr6să. Imprejurul 
bâiei de la grumadi e croită din covore scumpe 0 haină 
largă întocmai ca o fustă femeiască şi care e înpodobită 
cu tot felul de năfrămi de mătase Şi curele cu ţinte. Jucătorul intră sub acestă haină Şi răgemat pe bâtă face figura unei Patrupede. 

Pentru a juca turca, se cere o mare deprindere. De obiceiii feciorii în postul Crăciunului se adună sera la o
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casă, unde învaţă a colinda şi unde fiind şi câte un ce- 
teraş s6i flueraș se aleg doui feciori mai îndemânateci 

în jocuri gimnastice spre a se deprinde în jocul cu turca. 

Covbrele, năfrămile, panglicile şi bertiţele sunt împru- 

mutate de pe la fetele fruntaşilor, pe care după serbă- 

tori le înapoi6ză în aceiaşi stare cum le-aii şi primit, 

Sunt rari feciorii, cari se decid să jâce turca, de 6re-ce 

ei cred că de cel care o jâcă se depărteză pentru 6 săp- 

tămâni ângerul lui bun şi în acel timp ar fi lăsat în voza 
celui vei. Afară de acâsta jocul e atât de obositor în cât 

tot mereii trebue să se schimbe cei doi jucători. 

Feciorii având de mai nainte tocmită o gazdă (casă) 
unde ai să se ospeteze, în dimin6ţa ajunului se adună 

şi-şi aleg un econom s6i crâşmar, care se porte grijă de 

ale mâncării şi băuturei, un jude si birdi, pentru ţine- 

rea, ordinei, un vornic şi doui sâii trei feciori mai nă- 

tângi, pe cari îi numesc cai, fiind că duc în spinare 

carnea, și colacii primiţi. Cu gătirea, bucatelor se însăr- 

cin6ză găzdâia casei. 

Fiind tote lucrurile pregătite în giua de Crăciun, după 

eşirea din biserică, feciorii se adună la gazdă de unde 

plecă la colindat cu văsc şi cu edere în căciulă, cu lău- 
tarul și cu turca, mai ântei, la fruntaşi, apoi la majlocaşi 

Şi pe urmă la, Gnensi de rând din sat. 

La, porta fie-cărei curţi se opresc, şi doi din fruntea 

feciorilor intră şi r6gă pe stăpânul casei se le permită 

se colinde. Primind respuns favorabil, feciorii intră în 

curte şi se aş6dă la ferâstră unde se împart în dou€ co- 
ruri, cântând alternativ câte o strofă din colindă, aşa 

că un cornu egata, pe când cel-alt începe acompaniat de 

lăutar, iar turca face prin curte comedii. După termi-
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narea colindei, feciorii intră în casă cu turca spre a juca, 
jar pe masă e pusă cinstea : (daruri) un colac mare făcut 
ain grâu curat, carne de rimător, un fiorin Şi câte co 
doniţă cu vin. 

Terminând turca cu jocul, vornicul se apropie de masă 
împrejurul căreia sunt membrii familiei şi începe să 
VOrnIcEscă, : 

N6 feciori ascultători ! 
Toţi staţi şi ascultați, 
Că până noi am colindat 
Jupânul gazdă bine sa gătat, 
Cun colac mânăru de grâii curat, 
Dintre Sânte-Mării sămănat 
Şi'n postul lui Sân-Petru secerat. 
Şi cun cîoloboe mare de porc, 
Cel mai mare în poa. 
Da nouă nu ni se pare ca-i un cioloboe mare de porc, 
Ci ne pare că-i un pore întreg, 
Da de ar fi un pore întreg, 
Cu urechile ne-ar audi, 
Cu ochii ne-ar vedea, 
Cu plitul tot în vânt ne-ar arunca, 
Numai pe mine Şi pe jupânul gazdă ba. 
Mai departe cun Duciumaş mare de vin, 
Ca să ne fie voia de plin. 
Da nout nu ne pare că-i un buciumaş de vin, 
Ci ne pare căii o bute de cinci sute 
Ca, Dumne-do să ne ajute, 
Şi cu trei deci, patru-deci galbeni de aur, 
Care s6mănă cu hârtie, 
Ca Dumne-do se ne ţie, 
Mulţămim, mulţămim, 
Că noi n'am aşteptat 
Dumnia-lui n'a pregetat, 

?
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Da de unde dumnea-lui 

Hămbarele, buţile şi punga şi-a golit 
De pe noi ne-ai cinstit, 

Dumne-do să-l dăruescă 

Cu mila cea, cerâscă,; 

La mulţi ani să tră6scă! 

N6 feciori cu toţii să strigăm: 
Mare mulţare ! Mare mulţam! (strigă cu toţii). 

După acesta jocă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar şi 

pe servitâre, dacă sunt la casă, şi apoi mai mulţumind o- 

dată se depărtâză, 

In diua de anul noă se ţine aşa numitul ospăț. Pre- 
tutindinea pe unde ai colindat invită fetele mari, ce- 

rendu-le de la părinţi, şi adunându-se cam pe la prânduţ 

la, gazda menţionată mai sus, se aş6dă la masă tot un 

fecior şi o fată. Fetele la acest ospăț duc de a casă co- 
laci, plăcinte şi alte prăjituri. 

Petrecerea e împreunată cu joc şi la care participând 

mai toţi tinerii, urmeză până a doua di dimineţa. 

10



NASCEREA 

Copilul moţului îndată ce s'a născut trebue să trecă 

prin o mulţime de formalităţi. Lucrul cel Wântâii este 
să'i dee o linguriţă cu unsore de urs ca să pâtă resista, 
influenții ursitorelor, care veghiază la căpătâiul lui şi îi 

ţăs viitorul. 

Despre urs se mai crede că călcând pe cine-va pe 

şale e scutit de b6le şi că pe cel cu numele de Urs nu 
lar putea găsi mortea. De aceea, la Moţi şi la Crişeni 
numele de Urs, Grozavu, Lupu, Gura-Lupului, Poravu 

etc., înlocuesc numele de botez: Pătru, I6n, Niculae etc. 

In cea d'ântâii scaldă a copilului se pun bani de 

argint ca viaţa, lui să r&mâie nepătată ca argintul. La 

cap îi se pun tâte instrumentele meserielor pe care 

le profes6ză Moţii ca semn privitor la sortea ce îl aş- 

t&ptă. Ori-ce străin, care intră în casa, în care s'a năs- 

cut de curendun copil, trebue săi dee un dar ori cât de 

mic, de regulă în bani, căci alt-fel ar insemna că des- 

preţueşte familia, şi în special pe mama copilului. 

Credinţa despre ursitore este forte răspândită. Mun-
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teanul crede că asupra omului infiuenţâză un fatalism 
de când se nasce şi până more şi ori ce fericire sâu ne- 
norocire o privesce cu nepăsare dicend: aşa “I-a fost 
ursita, aşa "i-a fost scris să păţescă. 

Ursitorele, in săptămâna în care sa născut copilul, 
vin în serile fără soţ, a treia, a cincea şi a şeptea sâră, 
şi îi croesc ursita. 

Unii cred că ursitorele sunt trei fete, iar alţii spun 
că ar fi două-spre-gece. Ursitârele sunt cu furca în brâii 

- ŞI precum rup firul aşa curmă şi dilele omului. Una îi 
hotăresce anii vieţei, alta frumuseţea, a treia, bogăţia sii 
serăcia, glorie sâi robie. 

Mai nainte de a hotări se sfătuesc asupra urselej co- 
pilului. Cea. mai b&trână întrebă pe cele-l-alte ce sortă 
să'i croi6scă? Ele răspund să'i ursâscă bine! Ea însă 
ursesce după cum a fost mulţumită sâi nu, adică bine 
S6U rău dicend: Să aibă traiul mei. din (cutare) di şi somnul mei, din (cutare) nâpte. Cele-l-alte dous, sciind că în acea gi şi nâpte ea n'a tost mulţumită, o râgă să fie 
mil6să. 

Un copil la căpăteiul căruia ursitorele nu s'au inţe- les va avea o viaţă sbuciumată în bine Şi r&u. 
Moşele, lăudându-se că cu ocasiunea când aruncă apa in care a scăldat copilul ântâia dată ar augi ursita luj, spun o mulţime de anecdote în acâstă privință. 
După naşcerea copilului, mama trebue să privegheze Şi să nu â6rmă, cu spatele spre e! fiind-că, smedicele sar folosi de o asemenea ocasiune ca, se schimbe copilul cu un altul, care de regulă e fonț, hăbăuc, surd, sut, linatec etc. Răpirea sâu Schimbarea, copilului se pote întâmpla numai înainte de a” fi croit ursitorele ursita.
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NUNTA 

Cat e vara, feciorii şi fetele din satele învecinate de pe 

la p6lele Munţilor se visit6ză reciproc unii pe alţii la 

joc, unde fac cunoscinţe şi se împrietenesc. In tot-d'a- 

una tinerii din localitate ospăteză pe visitatorii dintr'altă 

localitate, invitându”i la casele părinţilor lor, unde îi tra- 

teză cu mâncare şi cu beutură. 
Asemenea cunoscinţi între feciori şi fete se mai fac 

şi pe la târgurile din orăşelele apropiate şi la care tinerii 

anume merg îmbrăcaţi sărbătoresce, ca să se intelnâscă, 

„şi să'şi petrâcă. Daca la o asemenea ocasiune un fecior 

vede o fată frumâsă şi bine îmbrăcată, începe a se in- 

teresa de ea şi a se informa : daca e de neam, harnică, 

avută, şi daca n'are vre un adorator, căruia ea, s6ii pă- 

rinţii ei, săi fi dat cuvântul. 

De aceea un fecior care a pus ochii pe vre-o fată dir. 

alt sat şi voind a se însura, poinesce la peţit cu multă 

precauțiune şi reservă. Mai ânteiă ia cu sine un om de 

încredere, bun de gură şi meșter în ale pețztului şi mer”
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gend în satul fetei acolo trag la un cunoscut, către care 
adresându-se îi dic: 

„ Frate, am venit a peți, să faci bine să osteneşti până 
la N. N. (părintele fetei) şi săi spui cugetul nostru.“ 

Cunoscutul primind misiunea şi aducând un răspuns 
că părinţii fetei îi aştâptă, plecă, tus-trei, şi acolo după 
ce aii vorbit despre unele şi altele, omul de încredere 
al feciorului, aşa numitul pețitor, care de.regulă, la Ospăț 
face pe vornicul mirelui, se ridică Şi dice: 

» Fraţilor! De am şedea cât am şedea, tot trebue se 
mergem. Să ne dăm dar sola pentru ce am venit. 

„ Scim din sânta scriptură, că D-dei a făcut cerul şi 
pămentul, tote cele vedute şi nevegute, mai pe urmă 
a făcut şi pe om, căruia, ca, să nul lase singur în lume, 
i-a dat şi 0 soţie, pe strămşa nostră Eva, Aşa şi noi, 
sciind că d-vostră aveţi o fetişoră frumosă şi de omenie, 
ne-am luat voe să v'0 cerem pentru junele nostru de 
faţă ca se întemeiăm o nouă casă.“ 

Părintele fetei răspunde: 
„ De va fi de la D-deii, D-dei să ajute!“ 
Cunoscutul gice fetei: 
» Nepstă, noi am venit călare, eşi afară de vedi nu 

s'au deslegat caii?“ 
Eşind fata, tot el îi gice şi feciorului : 
» Nepote, mergi şi tu să n:o lov6scă vre-un cal cu 

piciorul.“ 
Afară tinerii se înţăleg, întrebând feciorul pe fată dacă îi place de el Şi după ce s'au învoit întrun fel s6u inti'altul, se întore în casă, de unde imediaţ plâcă la locuinţa cunoscutului. Aici cunoscutul şi pețitorul ascultă, părerea feciorului, care daca “i-a plăcut de fată rOgă pe
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cunoscut ca să mârgă numai de cât la părinţii fetei şi 

să'i întrebe daca şi lor le-a plăcut de el? 

Cunoscutul aducând un răspuns favorabil se duc din 

noii tus-trei la casa fetei, unde părinţii ei, îi ospăteză 

şi otărasc diua, în care părintele, sâi tutorul fetei în- 
soţit de doi-trei 6meni ae încredere, are să mârgă pe 

vedere la casa feciorului. Vişitatorii, în giua, vederii con- 
vingându-se de buna purtare şi stare a feciorului, otă- 
răsc împreună cu părinţii lui diua, credinței (logodna). 

La diua hotărâtă, feciorul insoţit de pețitor, de nănaşi 

şi de doi-trei 6meni de încredere, merge la părinţii fetei 

şi credinţa se face de preot; s6i de un alt om de încre- 

dere, care după primirea, declaraţiunilor obicinuite, 

schimbă inelele tinerilor. 

Implinindu-se aceste formalităţi se aş6dă la masă şi 

hotărăsc giua cununiei şi a ospățului. 

Invitările la ospăț se fac de doui chiămâtori, aleşi 

dintre juni, unul din partea miresei şi altul din partea 

mirelui. 'Tot dintre prietenii săi, mirele își alege şi doui 

frați de mire şi un stegar şi aceştia se numesc cuscriă. 

Steagul se face dintr”un verf subţire de brad pe care 

se pun 'nafrămi de mătase împodobite cu panglici şi 

printre coronele cetinei sunt strămături, iar de cor6na 

din vârf e legat un clopoțel. Mănunchiul steagului e în- 

făşurat cu brâne şi cu brăcile de strămături. 

In presâra cununiei, invitaţii miresei, doui feciori şi 

mai multe fete, se adună la, casa ei, unde jocă şi îi îm- 

pletesc din flori, mai cu semă din ederă, o cunună pe 

care o pune pe cap când merge la cununie. La porta 

curţii se pune o rudă înaltă numită ciuhă ca de 5 stân-
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jeni de înaltă Şi în verf cu o 6lă cu cenuşe, iar porta o 
legă cu funii de paie Şi cu lanţuri de la car. 

In diminâţa dilei cununiei, runtaşii se adună la mi- 
rele şi plecă cu toţii la miresă. Mai ântâiti e vornicul 
călare pe un cal mic cu panglici roşii în comă şi cu un 
ciucurel roşu pe frunte. Vornicul are în mâră o ploscă 
cu Vin. Alăturea cu el sunt doui 6meni care due un 
colac numit pupăză, şi care are o formă împletită lungă 
ca de o jumătate metru. Cei cari duc colacul se numesc 
colăcari şi pupăza, 0 dai la portă vornicului miresei spre: 
a 0 da tinerei crăişore, care o împarte fetelor de etatea 
ei. Urmeză naşul, mirele şi alţi invitați, cari toţi sunt 
călări. mai de mult mirele, daca era din fruntaşi, avea, 
aruncată peste umeri o manta (togă) lungă din postav 
su bţire alb şi în pălărie avea o penă de bani, un fel de 
fl6re tăcută din monete de argint şi aur şi pe care o | 
punea în pălărie în partea stângă. Pe urmă e carul, şe- 
gend pe ceaglâul dinainte cuserii cu stegarul, în mijloc 
năâşa cu surorile de mire şi pe ceaglăul dinapoi lăutarii, 
La car sunt prinşi câte 83—12 boi eu colaci Şi năfrani 
în corne şi mânaţi de câte 4— 6 pogănaci cu biciuri lungă 
de piele cu care pocnese ca trăsnetul. Răsteele şi t&pă- 
ruile sunt din vârfuri de brad în cât boii Şi carul e ac9- 
perit cu cetină. 

Apropiindu-se de casa miresei, la o mică depărtare 
carul se opresce şi vornicul, însoţit de cei doi colăcari, se duce la portă, unde îi aşteptă vornicul miresei în mană cu un fâpăt, (pânişoră rotundă) făcută chiar de mâna mire- sei şi în c6ja căruia sunt înfipte trei pene lungi de COCOŞ. Sosind la, p6rtă, vornicul mirelui dice:



  

153 

Bună diua 6meni buni! 

Ce saltă, ce veselie 
Ce lucru pâte se fie? 

Ce staţi aici adunaţi, 

D-vâstră iubiţi fraţi ? 

Că noi mult loc am umblat, 

Şi aşa noi n'am aflat. 

Trei luni sunt de câni vănim, 

Ne uităm şi nu dormim, 

Şi aşa lucruri 'tocmite, 
Incă nu ne-au fost ivite. 

Noi vedem porta legată, 

Ş'o nuia mare ridicată ; 

Porta, legată cu paie, 
Glâta stă ?n cap se ne saie, 

Legată cu lanţ de car, 

Ca se umblăm înzadar, 

Şi cu funii de fuior, 

Dâr'de noi v'a fost dor? 

Noi drept vă rugăm, 

Şi sfat sănătos vă dăm. : 

Să fiţi cu noi buni şi blândi, 

Că noi nu suntem flămândi; 

Nici nu ne temem de voi, 

De şi suntem trei s6i doi, 

Că ne mai vin înapoi: 

Patru-deci de. călăraşi 

Cu caiii de se sparg de graşi, 

Pedestraşi cinci-deci şi nouă 

Oste înfocată novă.... 

Ca intoreându-ne lin, 

Să fie suta de plin... 

Mai mult cu doui si tiei, 

Precum şi Dumnea-ta o sci... 

Tot cu puşti şi cu pistâle, 

Mai mulţi cu mânile g6le. .
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Vornicul miresei răspunde: 

Nu ne lua cu cuvăntul, 
Ca şi volbura, Şi vântul, 

Că de ce spui nu ni! frică, 
Tote sunt. numai nimica ; 

Că suntem întregi ca, mărul, 
Şi grăim tot adevărul 

Tânăra n6stră crăişoră, 
Plină de voe şi de pară, 

Sa sculat de dimineţă 
ŞI spălându-se pe faţă, 

A luat un bucium mare 
Şi-a suflat în trei părți tare, 

Şi-a adunat 6ste multă ” 
Care de ea bine ascultă: 

Patru sute munteneşti, 
Două sute din floreşti, 

Dar nu gândi că's ungiuresci, 
Că's toţi de neam latinesci... 

Dar D-vâstră, unde călătoriţi 
Şi din cătro veniţi ?... 

De atâta ne lărmuiţă, 
Ca, nisce tătari veniţi. 

Vornicul mirelui - 

Dacă gândiţi că suntem tâlhari, 
Avem de Ja împărăție carte cu pecetii mari. Cine ştie carte latinescă, 
Să vie să ni'o citâscă, 

“Iar cine nu ştie, 
Mai bine să nu vie. 

Se nu aduceţi vr'un popă cu barba rară, 
Se ne ție până n deseră, 

Nici unul cu barba cănită, 
Se remână cartea necitită,
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Mai bine unul cu barba ca fusul, 

Se ne deie curând r&spunsul, 
Respunsul aşteptăm, ş6se păhare cu vin, 

Şese marame de in 

Numai se fie din casă 

De Ja cinstita mir6să. 

Să nu fie din sat, 

S6i de căpătat, 
Că atunci ar fi cmstea nostră 

Şi ocara D-vâstră. 

„După acesta colăcarti dai vornicului miresei pupdzc: 

spre a o duce miresei şi acesta, voind să mergă în casă, 

vornicul mirelui îl opresce şi îi dice: 

Jupâne frate ! 

Al nostru tinăr împărat a lăsat, 

Casele se le încăldiți, 

Blidele se le umpleţi, 

“ Jar să nu vă aflăm sumeţi, 

Săi gătiţi pentru cai două-trei! cară de fân, 

Cosite din postul lui Crăciun ; 

Două buţi cu vin de cel ales, 

Din luna lui Faur să fie cules. 

Ş'un sac de vinars cu căpuşa să fie legat, 

Pe s6ma tinărului împărat să fie gătat. 

Vornicul miresei întorcendu-se din casă, vornicul mirelui 

urmâză : 

Ce fel de 6meni sunteţ: d-vâstră 

De staţi aci ?n calea n6stră ? 

Noi cât am umblat am cugetat 

In calea n6stră nimeni nu ne-ai stat ? 

Vornicul miresei : 

Bine vorbeşti d-ta, jupâme frate, 

Bă însă te-am aşteptat cu mai multă 6ste ;
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Dar d-vâstră, aţi venit numai doi 
Şi nu prea, ştiţi vorbi cu noi. 
Dumnea-ta să vorbesci bine, 
Să nu mă mănii pe tine, 
Că de voii vedea, că, vorbeşti prea multe, 
Până pe sâră nu vă las în curte. 
D'oi vedea că nu vorbeşti bine, 
Nu vă las până mâne, 
Am venit de la boi 
Nici un pic nu mă tem de voi. 

Aici vornicul miresei dă vornicului mirelui hipăul îm- 
penat cu pene de cocoş, şi acesta se duce cu el la car, 
pe care îl încunjură de trei ori împreună cu stegarul Şi 
cu cuscrii, strigând: | 

„ Trăiescă crăişorul şi crăişora tenără ! « 
De la car se întore iarăşi la pârta miresei Şi vornicul 

mirelui începe dialogul : 

AN5 ortace ce ne-om face, 
Hai la altă casă, că aici nu ne lasă, 
Cât am umblat gam cugetat, 
C'aici n'am aflat. 
In Puntru 6meni Şi glâte, 
Afară porţile legate. 
Afară vedem uind Şi jucând, 
În Puntru plângând şi jălina. 
Acest, lucru ce pâte să fie? 
Să ne spui adevărat, 
Să nw'ţi pară lucru desmerdat, 
Noi încă "ță-om spune o vorbă, bună, 
Ca şi d-ta nouă o minciună, 
Al nostru tinăr împărat 
De diminâţă s'a, sculat, 
Pe față s'a spălat,
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Lui Duimnedei s'a rugat, 

Trimbiţă de aur în mână a luat 

Și frumos a trimbiţat, 

Mândră 6ste a adunat 

De boeri bătrâni, de tineri voinici, 

Cum ne vedeți şi d-vâstră aici. 

Al nostru tîn& împărat 
In scările calului s'a înălţat, 

Peste 6ste s'a uitat 
Şi ne-a ales pe noi, cești trei voinici, 

Precum ne vedeţi şi d-vostră aici, 

Mai aleşi de minte 

Cu vre-o două-trei cuvinte, 

Şi ne-ai dat calea inainte. 

Bune semne ne-ai dat, 

Pe bune drumuri ne-au îndreptat, 

După cugetul cerului, 

După numărul stelelor. 

Ş'aşa venirăm câmpi cu florile, 

Dealurile cu viile, 

Şesurile cu grânele, 

Cana fuserăm la mijloc de cale, 

Găsirăm o dină de fl6re. 

Toţi stătură în loc şi se mirară, 

Unii dic c'ar fi flore de mare, 

Să fie tin&rului împărat de bună împreunare ;. 

Alţii die car fi îldre de pe sate 

Să "fie “tinărulvi împărat de bună s&nătate 

Trecând la mijloc de cale, 

Perdurăm acea Qină de lore, 

Când fuserăm pe la acestă casă, 

Vă&d6nd că stâua încă ne lasă, 

Ne-am abătut la d-vâstră, 

Vă&dend Gă sunteţi de limba nostră. 

Ori solia să ne-o daţi 

S6âi pe cale să ne îndreptaţi.



158 
  

Vormeul miresei : 

Totuşi, totuşi, jupâne frate, 
D'ai sci o ţiîr de carte, 
Ri te-aş trece porta în spate 
Că văd că vii de departe. 

Vornicul mirelui : 

Dar după aceste cuvinte 
Nu ne-ai putea pOrta. deschide 
De'ţi va părea că nu” aşa, 
Mai multe îţi voi înşira, 
Şi vai ră "ţi-o sta 
De nu'mi vei sci vorba, înturna, 
Tinărul nostru împerat 
Umblând cu ai săi p'aici, 
A oblicit la d-vâstră o Îl6re, 
Care înfloresce, dar nu rodeşte, 
Noi după d&nsa am venit, 

| Să o ducem în curţile tinărului împărat. 
Acolo să crscă, să, înflorescă, 
Dar să şi rodâscă | 
Şi mulţi ani cu densa să trăâscă |! 

Vornicul miresii : 

D-vestră aţi rătăcit, 
De cblu la noi aţi venit, 
Ce'mi veţi da dacă pe cale vă voii îndrepta ? Mergeţi p'aici la vale, 
Că e bună cărare, 

i Ori mergeţi p'aici în jos, 
| Că-i locul destul de frumos. 

Daca, veţi eşi din sat, 
Trageţi în sus către munte, 
C'acolo 's €rumurile cele multe, 
Nu pe la noi prin curte,
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A n6stră cinstită împ&rătesă, sciind bine 

Că până acum nu i-a mai venit nime, 

Ş6de în cămară supărată. 

De nu credi, 
Astară, te voii lăsa s'o vedi. 

Mai apoi ţi-oi da-o s'o duci la voi 
Numai a nâstră împ&rătesă 

Se teme că-ţi fi o limbă străină, 

De "'ndată veţi lua-o de mână; 

Ori veţi fi o limbă rea, 

De veţi duce-o şi pe ea. 

Bi “i-am spus să nu se supere în har: 

Că, d-v6stră veţi duce-o în car; 

Şi nu-ţi arunca-o din car jos 

Că nu-i OM somnoros, 

Că nu d6rme numai câte o fird 

De la prănd până la ojină,. 

Şi dacă, veţi duce-o la d-vâstră, 

S'o culcaţă în cămară, 

Să nu fie cu împăratul de ocară. 

Dar d-vâstră, iubiţi fraţi, 

In a cui treabă umblaţi ? 

In treaba satului ori în treaba împăratului ? 

Daca, umblaţi în treaba împăratului, 

Ta o trîmbiţă şi prinde a trîmbiţa, 

Dâr'vi s*or mai aduna, 
Că eu nu vă las prin curtea, mea, 

Măcar pănă pe ssră de-ţi şedea. 

Dar adă cinci florinți de hârtie 

Se dăm împăratului bună soţie. 

Vornicul mirelui : 

Par că noi cu împăratâsa am vorbiţ, 

Că de n'am fi vorbit, noi p'aică n'am îi venit 

Da încă avem cărţi bine pecetluite, 
De mână împărătesei făcute...
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Aci arată. țipăul impenat. 

Vornicul 

răspunde : 

De şei d-ta carte 
Ceteşte de departe. 
De nu sci prea bine, 
Fă-te d'aici în colea, 
Să mă duc pe unde oi vrea... 
Nu mai ținea calea mea. 

miresei, închinând dintr”o ploscă cu vin, 

In astă rădăcină uscată, 
La fund cam crăcănată, 
Lată şi spătosă 
Ca o brâscă țestâsă. 
P'aici lată, p'aci lată 
Placă Şi'mi închină odată. 
Ca nu-Y ţuică, zamă de prune, 
Cum voi i-aţi pune nume 
Ci'i vin din Mălăeşti : 
Când bei, te înveseleşti. 
Se n'o săruţi tare, 
Că şi căciula din cap îţi sare. 
Şi deschidănă porta, 
Las se “intre t6tă gl6ta, 
Ca făcându-se tot una 
Aşa vom împleţi cununa, 
Că vedem că suneţi buni 
Şi ne aduceţi ŞI cununi, 

„La intrare în curte mirele, st naşul, ori altul dintre nuntaşi, trebuie să împusce la cu cenuşă din virful ciuhi, 

La uşa casei vornicul miresei îi opreşte Şi le gice : „Mărog, fraţilor, v'am lăsat în curte, însă în casă nu
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vă las fiind că sunt ş6pte bătrâni, cari fac judecată şi 

nui putem sminti de la lucrările lor.“ 

Vornicul mirelui răspunde: 

„Ne rugăm frate, lasă-ne în casă că noi plătim bani 

ca să facem altă, casă.“ 
In acel moment dă vornicului miresei căţi-va bani. 

Intrând în casă dice vornicul mirelui: 

rate Vornice din loc. 

Să-ţi dee D-dei: noroc, 

Noi avem o dorire: 

Se vedem crăişora în ce voie-i ? 

Vornicul miresei aduce o fată mică de 4—6 ani; iar 

vornicul mirelui, ţinend copila de mână, gice: 
„Să trăiască să-i ajungă urma!“ şi dându-"i doui-trei 

bani urmeză : 

Nouă ne trebuie alta, 

Mai bălţată, şi "'mpenată, 
Cu cisme roşi încălţată. 

Vornicul miresei se duce şi aduce mir6sa din cămară 

şi la intrarea sa în casă, toţi, afară de mirele, se ridică 

în picidre, iar vornicul mirelui gice miresei: 

- „Vino spre mine, domna mea.“ 

„Să trăieşti mulţi ani fericiţi cu bărbatul!“ 

Luăndu'o de mână, se adres6ză vornicului &j, gi- 

când: 

„Lată-o, frate! Când voiii cere-o, să ni-o dai cum e 

acum.“ | 

De aici plecă cu toţii la biserică unde, în timpul cu- 

nuniei, feciorii şi fetele jâcă inaintea, bisericii. După ter- 

“ minarea, cununiei se întorc iarăşi la părinţii mirese.
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Aşegendu-se la masă, vornicul miresei, care şâde la 
mijlocul mesei, dice : 

Meseni de la masă! 
Boeri şi boerese ; 
Acum sunt întreba: 
Pentru ce ne-am adunat, 
La un loc de bucurie, 
La 0 casă de veselie. 
La o masă *mpodobită, 
Cu feluri de mâncări gătită ? 
Mirele tînăr grăeşte, 
Şi grăind ve mulţumeşte ; 
Mai 'ntâiă la, D-dei 
Şi la dulce neamul săi. 
La ai săi prieteni, vecini, 
Care *s d'un sănge latin. 
După acest cuvânt al nostru, 
Se dicem un Tatăl-nostru. 

După rugăciune urmeză. 

Şi voiă să dic iar, 
Ridicând acest păhar : 
Să trăi6scă nunu-mare 
Cu soţia, domniei-sale, 
Mulţi ani buni Şi fericiţi, 
Cu de t6te îndestuliţi. 
Să trăiâscă toţi mesenii, 
Bătrâni, tineri, junişenii ! 
Toţi mesenii să trăi6scă, 
Mulţi ani să se veşșelâscă,! 

După acesta, chemaţii şi neamurile miresei încep să aducă pe masă darurile (cinstea), dâna fie-care cât îl lasă inima şi cât îi da mâna; iar vornicul miresei la primirea cinstei, gice :
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Meseni de la masă! 

Boeri şi boerese! 

Iată s'aflat, 
Cum vedem adevărat, 

Un om de omenie 

Pe care D-Qeu să!l ţie. 

Şi vă dice: 

ki m'am gătat 

După cât D-deii ne-a dat: 

Cun colac de grâii curat 
Dintre Sântă-Mării semănat, — 

Cu nişte plăcinte frumose, 

Să fie miresa sănătsă, — 

C'un Buciumaş de vin roşii, 

De care-i plăcea la moşii, — 

Cu nişte bani de argint, 

De care s'află la Abrud 

Dacă sapi pe sub pământ. 

Până la terminarea darurilor, vornicul invită tinerii 

să iasă în curte să joce, gicendu-le : 

Să eşim un pic la joc, 

Din potcâve se dăm foc. 

Se strigăm tot: hop, hop, hop; 

La bute săi punem dop. 

In acelaşi timp fetele, de părere de râi că se des- 

part de mir6să, o duc în cămară, unde opun pe un 

scaun şi ele, stând în pici6re, încep a 0 gogi 1): 

  

1) Mirâsa în diua ântâii până o învăleşte naşa, ca pe neveste, se 

numeşte gogiă şi cântecile când o duc la cununiă şi când se desparte 

de casa, părintâscă se numesc: a 0 gogi.
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Vino, vino nună, mare, 
Bateţi punga d'a stângare, 
De scâte pe fină-ta, 
De voesci a o avea, 
Şi o dă în legea românsâscă, 
C'aşa'i data la nevastă. 
Gogia, gogia Şi nu prea, 
Parăţi bine că te ia. 
a-ţi tu gogia diua bună 
De la, fraţi de la surori, 
De la vişinii cu flori. 
De la fir de busuioc, 
De la fete, de la Joc. 
De la fir de silinipă, 
De la fete din grădină, 
De la fir de tămâiţă, 
De la fete din uliţă, 
De la casă, de la mamă, 
De la toți câţi sunt, do s6mă... 
Că te duce peste munţi, 
La părinţă necunoscuţi. 
Bucură-te, soră mică, 
Că-“ţi rămâne loc *n joc, 
Şi scaun în şedătore, 
Şi cibuăr mare de haine, 
ŞI cărare către vale. 

După acest cântec naşa, mergend în cămară, dă- Tuiesce fetelor mai multe monete de argint, ca res- cumpărarea miresei de la prietenele ei, Şi aducend-o în casă, vornicul mirelui dă semnalul de plecare prin acestă cuvântare adresată, vornicului miresei : 

Iubitul mei frate, 
Iubitor de frăţietate,



Iţi mulţumesc 

Si mult bine îţi poftesc. 

De câte te-am rugat, 

De tâte m'ai ascultat. 
Insă numai acuma 

Te mai rog pentru una. 

După cum mi se pare, 

Acâstă odraslă ca o fl6re, 
Acum la a mânilor sărutare 

Se r6gă c'un cuvânt de iestare: 

Ca, să vă înduraţi 

Cuvântul de iertare s&1 daţi. 
Am mai sta de a ura 

Şi multe am mai cuvânta, 

Dar ni'i frică că vom însăra, 

Lungă cale avem, 

Multe nu putem 

Să mai înşirăm. 

Deci acum voim să pornim 
Şi tot binele vil poftim. 

Vornicul mirelui mai cere de la vornicul miresei 

Şi două cătane, ca călăuzi, ca să nu rătăcâscă drumul. 

Cătanele sunt cei doi frați de miresă, care îi pun în 

car lada, hainele şi alte obiecte şi cari însoțesc mi- 
resa până la socrii mari, unde rămân până la ispră- 

vitul -ospețului. 
Inainte de a se sui mirâsa în car, părintele ei ia 

un păhar, îl înfăşoră într'o năframă mare de mătase, 
îl umple cu vin şi pune într'ensui o piesă de argint 

sâii de aur. In pragul uşei închină la mama miresei, 

mama la mir6să şi acesta la mire, care bea vinul şi 

piesa o ţine în gură până când ese din curte. Mir6sa 

sărută mâna tatălui săi, care o prinde în braţe, o
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sărută în obraz, îi qă o piesă de argint sâu de aur pe care miresa o lâgă întrun colţ al batistei şi după ce îi vorbesce încetişor la ureche o petrece până la Car. Acâstă scenă a despărţirei te induioşeză, căci cei cari rămân mai toţi plâng. 
Nuntaşii înşirându-se în ordinea în care at venit, stau cu toţii cu pelăriile în mâni, iar vornicul dice cu gias tare un tatăl-nostru ; poruncesce cuscrilor să uiască şi să puşce ; apoi plecă tot cântănă şi uind până la casa mirelui. In car lângă personele de mai nainte se mai sue încă trei fete, prietene ale miresei care O gogiesc şi cele doug câtane, cari păzesc miresa şi averea, ei aflătore în car. 

Apropiindu-se de casa Socrilor mari, cuscrii uiesc şi nuntaşii puşcă, 
| 

de pânză ; pe masă e un blid cu grăi şi un ciubăraş noi cu apă, iar pe la Mogoş, lângă masă e Şi un arminden. In fruntea mesei sunt neveste, rudenii d:ale mirelui şi intrâna carul în curte, vornicul,  stegarul, cuscrii, nănașii şi fină înconj6ră masa de trei ori, iar una din neveste aruncă Cu grau peste ei Şi alta îi. stro- 

casa mirelui. 
S6cra mare aşt&ptă mirâsa în Pragul uşii şi 0 prinde în brațe, ţinena în amândouă mânile o bucată de pânză albă, ca să nu-o prindă cu mânile s6le, şi sărutenă'o în obraz, îi pune pe cap un colac, peste care mai pune Şi un fier cu Srâi şi cu puţină sare şi intrând în casă, se
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preumblă din noi în ordinea cum s'a preumblat în curte, 

de trei-ori imprejurul unei mese anume pusă. 

In unele ţinuturi mai ales pe Crişul-Alb, când vine 

mirele şi miresa. de la biserică şi voind să intre în casă 

o femee stă lângă pragul uşei cu un ciubăraş noi cu apă 

din care dă la toți 6speţii să se spele pe mâni şi cari se 

şterg cu un ştergar noi de pânză. Fie-care aruncă în ciu- 

băraş criţari sâu libre de argint. Pe urmă mirele şi mi- 
r6sa bagă prin tortele ciubăraşului o năframă, ţinând unul 

de un colţ şi cel-l-alt de alt colţ şi merg în grădină la o 

ultie (altoie) unde varsă apă la rădăcina ei, iar banii îi 

ia mir6sa şi îi pune în năframă. 
Mirele taie o cleombă din altoie. 'Tăierea acesta în- 

semnâză: Trecerea, virginei în statul femeilor măritate ; iar 

vărsarea apei în grădină la altoie însemn6ză: lucrarea 

moșiei părintesci şi mepărăsirea ei piină la morte. 

Ultoia gice poporul că însemnă legătura între fecior 

şi fecidră şi viţa conjugală. 

Mir6sa când se aşegă în fruntea mesil trece peste masă 

dicend : aşa, se fiii ca masa de cinstită înaintea bărbatului 

iar unde şâde i se pune un petec alb de pinură de lină, 

(postav) ca copiii din acâstă căsătorie să fie albi ca lâna 

şi blângi ca dia. La masă, 6speţii se aş6dă după posiţia 

socială pe care o ocupă în sat şi mirele fine pelăria pe 

cap. Jocul se face giua în curte s6i în şură, iar noptea 

în casă. 

In timpul mesei 6speţii la învitarea vornicului încep să 

dee miresei daruri: colaci, plăcinte, cărnuri, pânză, bani 

ete., şi fie-care dar trebue vornicii amintindu-se numele 

dăruitorului ; de esemplu :
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Vornicitul colacului : 

Cinstiţă meseni de la masă; 
Boeri şi boerese ; 
Nănaşi şi nuntaşi ! 
S'a rupt dealul 
Şi-a curs darul. 
Anume N. N, cânsteşte 
Pe mire Şi pe mir6să. 
Cun colac de grâi curat 
Impletit fârte minunat. 

La doniţa cu vin: 

Cu o doniţă cu vin, 
Ca, se le fie voia deplin, 
C'o cupă de vin roşu 
De care a beut Şi MOșu, 

La găina friptă : 

Cei mai minunaţ 
ŞI friptură de vânat, 
Din podul casii puşcat, 
Ori prin curte fugărit, 
Cu sburătura, plesnit. 
Săracă găină sură, 
Eri ai fost pe după şură 
Acum eşti cu bani'n gură. 
Eri ai fost pe după casă, 
Acum eşti pusă pe masă, 
Săracă găină mută, 
Popa ?n gură ţi se uită, 
Preutâsa te-ar mânca, 
Numai de te ar căpăta,
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La bani: 

Incă cei mai minunat, 

Lucru vrednic de mirat. 

Nişte galbeni din feră 

Câştigaţi astă vară, 

Nisce taleri mari, 
R&maşi de la Tătari. 

Cu nişte hârtii, 
Cine scie de câte mii? 

Terminându-se cu darurile, pe la medul nopţii miresa 

îşi împleteşte părul în cosiță ca a nevestelor şi naşa ţi- 

nend de un colţ, iar stegarul de cel-l'alt colţ al învelit6- 

rei îi pun potilatul pe cap şi cuscrii uiesc. 

Indată ce mirâsa a fost învălită, naşa poruncesce lău- 
tarului să cânte de joc, una lungă cât coda de epure, căci 

începe jocul miresei pe bani. 

Vornicul şede la mijlocul mesei, având înaintea sa un 

tier, în care, toţi câţi învertese odată sâii de dou&-ori 

mir6sa trebue să pue bani. 

Jocul miresei îl începe naşa gicend : 

„Hai fină să ie joc, să vedem nu cum-va eşti schi6pă 24 

După naşa urmâză nunul mare, stegarul şi apoi toţi 

Gspeţii pe rând. 

Urmând o pauză, naşa ia pe fină-sa şi împreună cu 

mai multe femei o duc în pivniţă, unde o desvălesc de 

potilat şi o îmbrobodesc cu o maramă colorată de m&- 

tase. Venind în casă jocul se începe din noii şi acum 

pote ori-cine juca cu cine-i place, fără să mai plătescă. 

Din acest moment încep să vie şi tot telul de maşcure, 

(masce) cum le qic pela Benic, şi cari sunt nişte săteni îm- 

brăcaţi în haine albastre nemţesci şi căniţi pe obraz şi cari
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fac tot felul de jocuri pantomimice, şi comice. Când 
petrecerea, e mai insufleţită sosesc de la părinţii mire- 
sei doui terfari (trimişi, soli) ca să se informeze cum ati 
ajuns tinerii, cum își petrec şi cari numai de cât se în- 
torc la părinţii miresei spre a le duce veste bună. 

Mir6sa, în prima n6pte nu e permis să se culce cu mi- 
rele; e păzită de cele dou cătane (fraţi de mir6să) cari 
sunt doui feciori dintre rudeniile ei cele mai apropiate. 

A doua di fiind întărirea, Dbuzduganului pe la, prând, 
vornicul, stegarul, cuscrii, mirii Şi lăutarul merg la nă- 
naşi și îi aduc iarăşi cu ceremonie la ospăț. La acestă 
petrecere vin şi terfarii în frunte cu vornicul miresei. 
Sub terfari se înţeleg invitaţii miresei, cari în diua ântei 
au petrecut la, părinţii ei. 

După masă vornicul mirelui dice: 
„Tenărul împărat având să străbaţă în o cetate şi 

neavând puteri destule se rOgă ca cei de faţă să contri- 
bue după putinţă spre a-și putea întări Dueduganul. 

Ospeţii incep a da iarăşi daruri: vase de lemn, de pă- ment, pânză, năfrămi etc., iar mai pe urmă vornicul 
mirelui dice : 

„Am aflat că: mirâsa a alergat pe lângă boi, vaci, oi, stupi etc., din aceste ce dăruiţi crăişorii ? 
Vornicul miresei răspunde: 
„ŞI din acelea vom da, dar sunt duse la munte Şi daca s'or înturna, şi vor făta Şi d-vâstră vă vom da.“ După acest răspuns 9speţii cu dare de mână, încep a dărui tinerei perechi câte un stup, Gie, purcelaş, etc. Cu chipul acesta, se asigură, întemeierea familiei nous. A treia di cuscrii desfac tâte podobele de pe steag şi Stegarul trebue să se sue fără, scară pe coperişul şurii
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s6i a casei ca să implânte întrun colţ bradul, care a 

servit ca steag. 

Pe urmă, celor două cătane, vornicului şi stegarului li 

se daii plosci umplute cu vin, colaci şi altele cu care se 

intore acasă. Mirii în timp de ş6se săptămâni se nu- 

mesc nevestoi şi în a ş6sea Duminecă de la cununie se 

duc împreună pe vedere la părinții miresei şi ac6sta se nu- 

mesce calea prea-mare, căreia i se mai gice şi calea întârsă. 

Cununia la salcia şi cununia la jaâdele comunal 

Prin unele sate din munţi, mai de mult, esista şi 0- 

biceiul că dacă o fată mare era însărcinată, două femei 

mai în etate o luait şi o duceau la un gard su la o sal- 

ciă. Aici după ce îi împleteai părul ca la neveste şi în- 

v&lind-o se întorcea împrejurul ei dicând de trei ori: 

„Cunună-să râba lu! Dumnegeii N. N. ev gardul s6i 

cu salcia.“ De aici venea vorba că cutare, s6i cutare, 

fată a fost cununată la salciă. 

Pe la Ofenbaia, tot în vremile mai de mult, fetele gre- 

şite erai cununate în tâtă forma de jugii comunali şi de 

aceea sătenii diceaii că asemene fete sunt măritate sei 

învelite de birae. 

Fata greşită era învitată printr'un gornic comunal la 

primăriă, unde judele, două juruţi şi mai mulți gorntci O 

așteptau, şi imbiindu-o cu beutură o întrebau cu buna : 

de cine este însărcinată ? Daca spunea că ibovnicul ei 

e cutare focior june, atunci hotăraă diua în care să se 

facă la primăriă învehrea (îmbrobodirea) şi declararea ei 

ca nevastă. La giua numită fata se infăţişa însoţită de 

naş şi naşă, aleşi de ea, sâii numiţi de primar, Şi dacă
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feciorul citat nu se presenta se făcea învelirea şi decla- rațiunea, chiar şi în lipsa, lui, 
Toţi eraii îmbrăcaţi sărbătoreşte şi învălirea se făcea 

cu solemnitate. Fata era pusă pe un scaun în mijlocul casei şi biraele la masă, iar nașa îl împletea părul cala aeveste şi o îmbrobodea tot asemenea. După acestă for. malitate, judele declara : „tot omul să scie că fata N. N. de agi înainte e nevastă şi copilul care îl va nasce e al lui N. N.“ 
In urma declaraţiunii se ospătaii cu beutură ca Şi la nuntă şi feciorul present sâi absent era somat să se cu- nune cu ea şi la biserică ; iar daca se opunea trebuia să-i plătâscă ruşinea. 
Asemenea casuri după cât scim sait întemplat mai pe urmă în comuna Muncel la 1851 şi 1854 Şi cuns- cem chiar şi numele persânelor în cestiune.



PRIVEGHIUL SI IMOR MENTAREA 

Indată la încetarea din viaţă decedatul se spală şi 

se îmbracă cu hainele cele mai bune. Dacă a fosi însu- 

rat se îmbracă cu hainele care s'a cununat, iar dacă 

e un june sâui o fată mare se impodobeşte cu cele mai 

frumâse vestminte şi îi se pun cununi împletite din flori 

s6i din frungă de ederă. D'alungul trupului e aşedată 

o aţă albastră de lână. Picidrele îi sunt legate cu o altă 

aţă, care, când se pune capacul pe sicriii se ia, ca Mor- 

tul să pâtă merge neîmpedecat in cea-laltă Inre. De 

asemenea, se mai pune şi o bâtă cât el de lungă şi care 

fiind la un capăt crăpată se pune în crăpătură un criţar 

ca să plătâscă vama, iar cu bâta să se sprijin6scă în lunga 

lui călătorie. Trupul mortului se acopere cu o pânză albă 

țesută în casă şi care se numeşte urdicar, fatiol sei 

giulgiti. 

Până la înmormentare, neamurile mortului, şi anume 

bărbaţii umblă cu capul gol şi femeile cu părul desple- 

tit; iar în serile cele două dinainte de înmormentare se 

face la casa mortului aşa numitul priveghiă.
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La priveghii se adună Omenii din sat, cărora li se dă măncare şi beutură Şi privegherea se petrece în risuri şi glume. Se fac o mulţime de jocuri, cari de cari mai co- mice precum : cristei, foi, scrofă, limba, de clopot, palina furată, baba, orbi, etc., şi une-ori se fac chiar şi jocuri gimnastice precum : ciurul, mâra Şi altele, in cât chiar Şi cei mai trişti nu'şi pot stăpâni risul. 
Inainte de a se pune conductul funebru în mişcare se imparte pomana să pausul. Fruntaşii satului pri- mesc fie-care câte o doniţă, cel-lalţi câte o 6lă, colac şi luminiţă de câră, Copiilor li se împart 99 de colăcei (covrigi) cu câte un criţar, pentru motivul că ar fi 99 de vămi prin care trebue să trecă mortul. Bocetele se cântă de unele Gin femeile înrudite cu mortul şi se reduc parte la virtuțile lui, parte la starea tristă şi miseră în care lasă familia ; de esemplu : 

Rămân garduri ne'ngrădite 
Și fete neimpletite. 
R&mân boi ne'njugaţi 
Şi feciori neinsuraţi 

feciori şi la fete se pun la mormânt arbori înalţi de braq cu strămături printre cetină şi care la înmormentare
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se duc pe umeri de doi feciori, mergend inaintea caru- 

lui, iar fetele şi nevestele înrudite cu mortul, şedend în 
car cu capul:plecat pe sicriă cântă duios : 

Bradule, bradule, 
Ce bâre a bătut, 

De te-ai scoborit, 

De la loc petros, 

La, loc revenos ? 
Da ei naș fi venit 
După mine or vint 

Tot, patru voinici, 

Ca patru haiduci. 

Şi mor înşălat 

Până, m'or tăiat: 
Că pe mine m'or pune 

La on cap de fată; 

La on stan Ge piatră; 

La isvor de apă. 

Da mor încehuit, 
Pe min” m'or adus, 
Şi pe min' mor pus: 

La on cap de june, 

La o putrejune. 

Bradule, bradule, 

Nu te speria; 

Că şi el că are 
Tata şi mamă, 

Cari te-o lăcrăma 

Şi nu te-i usca. 

Bradule, bradule, 

Nu te speria, 

Că şi el că are 

Fraţi şi surori,
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Veri şi verişore, 
Cari te-or lăcrăma, 
In cât nu te-i usca, 

La o fată mare. 

La crâşma de prun 
Beaii voinicii la vin bun, 
La crâşma, de nuc 
Beaii vo nicii şi se duc, 
Tot Tidin şi povestin 
La Firuţa a peţi. 
Când fu Joi pe lângă s6ră, 
Pe Fira o 'ncredinţară, 
Vineri bâla o lovi 
Si Sâmbătă şi muri. 
Când era Duminica, 
Cuscrii frumos se găta, 
La, Firuţa a, pleca, 
Şi de la portă, striga : 
Deschideţi porţile 
Să intre Căruţele ! 
Eşi mama Firij 
Până ?n pragul tindii 
Şi din grai aşa grăi: | 
Staţi cuscrii nu vă grăbiţi, 
De pe cai nu Scoboriţi, 
Că Firuţa-i m6rtă 'n casă. 
Cuscrii 'napoi se nturnară, 
lar cel maj tinerel, 
Cu şapca, cr6ţă de miel, 
Tot merea ŞI nu merea 
Şi "'napoi se "nturna ; 
Se vadă pe Firaţa, 
Daca-i mortă, ori ba?
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Luă giolgiul de pe obraz, 
Asta-i morte cu n&caz; 

Şi] luă pân” la picidre 

Asta-i mârte cu întristare. 

Băgă mâna n şerpar 

„Sc6se ua taler de cei mari; 

Si din grai aşa grăi: 

Na, na, socruţa mea! 

Ia-ne giolgii, din două foi, 

Şi ne *ngrâpă pe amândoi 

In dosul bisericii, 

Unde cântă diecii 
i flori nouă se ne pui: 

Mie fir de trandafir, 

Ei. on fir de busuioc; 

Câţi or trece ?n sus şi *n jos, 

Să le meârgă amiros 

Să se mire lumea t6tă, 

C'a fost, dragâste curată, 

Intrun june 

Şi "ntr'o fată ! 

Când plâcă se întorc cu cosciugul de la pragul ușii 

de trei ori în casă, iar până la morment se fac şepte 

popasuri. La, tot popasul o femeie varsă puţină apă 

dintr'o doniţă, s6ă din o 6lă nouă, şi dăpeste cosciug 

câte un colăcel şi câte un criţar la câte un sărac. Mortului 

asemenea i se duce la mormânt o 6lă cu apă, un colac 

şi o luminiţă, ca să aibă în cea-laltă lume pâne, apă şi 

lumină. 

Pe la Ponor, la îmormentarea unui om de frunte, în- 

dată ce se termină prohodul, o muere înrudită cu mMor- 

tul şi bine informată despre obiectele pe care le-ai lă- 

sat ca, să se împartă, mai ântâiu dă peste sicriu Yre-u-
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nuia din căseni, s6i vecini, o găină şi apoi preotului o 
traistă, merindariță, o lumină, un colac numit ogrăza, 
colțoni, s6i un cot de pănură de lână, şi o păreche de 
mâneci, s6i doi coți depânză albă. De asemene tot peste 
sicriă împarte căsenilor, vecinilor, s6u săracilor, şi hai- 
nele mortului. | 

Daca mortul e unul dintre cei mai de frunte, tot peste 
sicriu se impart şi vite preotului, cantorului, rudeniilor, 
vecinilor. Fie-care se chiamă cu numele şi dândui-se 
peste sicriu o lumină şi o ogrdza, îi se spune cu glas tare: 
„» A lăsat mortul că tu să, căpeţi o viţia, mieluţă, stup, 
Junincă, etc. « 

După îmormântare, în timp de şâse săptămâni, moşte- 
nitorii mortului cară paus. In tâtă giua duc apă într'o 
doniţă, s6i ulcior, pe care'l pun în drum pe unde nue 
apă, ca să bea trecătorii.



DESCANTEGE 

De frântură (scrântitură) 

Ajută-mi Dâmne să descânt; 

S4 descânt cu Sânta-Mărie 

Leacui a omului să fie. 

Se luă o 6ie cornută, 

Cu lâna neldută 

Se ?ntâlni cun om, 

Cu mâna frântă. 

Precum se ţine: 

Mercurea de Joi, 

Joia de Vineri, 

Vinerea de Sâmbăta, 

Duminica de Lunea 

Lunea de Marţea, 

Marţea, de Mercurea, 

Aşa să se ție: 

Meduhă la, meduhă, 

Carne la carne, 

Pele la pele, 

Os la os, 

Sânge la sânge. Amin. 

Leacul a omului să fie!
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De muşcătura de şerpe. 

Se târnă întrun vas apă curată, apoi cel ce descântă mai 
ia în mână şi o indrea, adică un ac mare , făcut de faur; 
cu indr6ua acesta, în continuă mestecă apa şi dice urmă- 
târele cuvinte : | 

Merseiii în pădurea negră, 
Si tăiaiii brazdă negră. 
De-a direapta boul negru, 
Iși perdu r&steul TOŞU. 
R&stei rece, 
Marea irece. 
Si a sosit la (spune numele vacei sei a boului) 
Nu muşca, 
Nu împunge 
Nu străpunge. 
Ci te du în munţi pustii, 
In lemne neroditâre, 
S6u în ape stătătâre, 
Unde popa nu tâcă, 
Unde pesce nu înstă, 
Unde cocoş nu cântă, 
Unde câne nu bate, 
Unde vacă nu rage. 

„De bubsâie. 

Descântarea acâsta se face în unt, ori în untură, 

Bubă roşie 

» albă 

»  n6gră, 
Du'te'n pâtra, mateiuj, --
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Bubă galbină 

„  Y6nădtă, 

„ Sură 

Du-te la Măgură. 

Bubă din apă, 

„ Gin pământ, 

„ Gin foc, 

Du-te în potop. 

Bubă din vânt 
„ Gin aşternut 

„ din rouă 

Du-te?n ţâra a noua (suflă etc.) 
Bubă de nouă feluri 

nou&-deci de feluri 

„„ nou&sute de feluri, 

Duten ţara dracului 
In pâtra matelui. 

2 » 

De bube dulci. 

Se descântă pe escremente de die. 

Judele rece, 
Bun prânq fece 

Dintr'un corn de berbece. 

'Tâte bubele le chemă, 

Şi le ospătă. 

Numa pe bubele dulci 

Nu le chemă 

Nu le ospătă. 
Şi bubele se mâniară, - 

„De virf să plecară 
Din rădăcină să uscară, 

Şi se topiră, 

Ca roua de s6re, 

Ca pulberea de pe cale.
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Un farmec. 

Când o fată voesce să se mărite după un tânăr, care 
nu 0 iubesce, sâii părinţii lui se opun la căsătoria lor, 
atunci tata întrebuintâză, următorul farmec : 

Laumă, daumă 
In apa lui Iordan 

Nora lui N. N. 
Hurducămi-se, burducămi-se, 
Vestea bună ducămi-se 
De mândră, de frumosă, 
De harnică şi drăgostâsă. 

După acesta începe să se spele gdicând de trei ori ur- 
mătorele cuvinte : 

Unde-i o nevastă mânâră Şi frumâsă, 
Par că-i o doniţă, cenuşosă 
Eu să fiii însă mândră, Şi frumâsă 
Şi lui N. N. drăgostâsă, 

Terminând cu spălatul urmeză : 

Sfânta Vinerere, 
Dă mamii un ginere ; 
Că daca nu li aduce, 
Pe tâte posturile mânc de dulce, 
Adă-l Dâmne cu hainele *n dinţi, 
Cu cămaşa, în brânci. 
Pe sub rădăcini, 
Ca nu pe alţi creştini. 
Sfântă Sâmbăta 
Tu mil cumpătă. 
Sfântă Duminecă 
Ia-l de mânecă.
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Sfântă Luni 

Adăl prin tăciuni. 

„Sfântă Marţi, 
Tu'l desparţi : 

De fraţi, 

„De fărtaţi 
De părinţii lui cei dragi. 

Sfântă Mercuri 
Nw'l perde prin cercuri, 
S6ii prin păduri după epuri. 

Sfântă Joi, 

Adă'l la noi.



COLINDE, BALADE, POVEŞTI 

CULESE DIN CUPRINSUL MUNŢILOR, APUSENI



IV 

COLINDE 

1 Nu's goloni veniţi 

, | Că's feciorii gazdii 

Estas Domn, Domnul bun Fire-ar sănătoşi. 

Domnului- Dâmne Mai în jos pe măr 

Bun gând ş'o gândit Dalbele'n prejâre 

De prând ş'o gătit, Că's fetele gazdii 

La prând ş'o chemat Fire-ar sănătose. 

Tot vecini bătrâni. Din mijloc de măr, 

Şi dângeri din cerii. Vargă de daur 

Prângul sl prândâscă Căii jupânul gazdă 

Visul săl găcească, Fire-ar sănătos. 

Vis din iastă n6pte Din trupu-i de măr 

Ce'i minunat fârte Păhărel Wargint 

Pus că se făcea, Jupânssa gazdă 

Colo jos mai jos - Pire-ar sănătoasă. 

Lăcuiţi de rac Jur-prejur de măr 

Din mijloc de lac, | Ederaii măruntă 

Mâru'i mărgărit, | Trestie bogată 
Mânâru d'inflorit, „: Bogăția lor; 

Cu flori de dargint | | Lor a tuturor. 

Din vârfuţ de măr Ş'om fiţi gazde veseloşi 

Şi încai gazde sănălo;ă.   Doi goloni-porumbi-venită
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Mai de dimineţă 
Joi Domnului-Dâmne. 

S6re ce'mi răsare 
In cruci de fereastă, 
Cruciş peste msâsă, 
Danir'un corn de m6să 
Şede-miş mai şede 
Flârea grâului, 
In al doilea corn 
Şede-miş mai şede 
Flârea vinului, 
In al treilea corn 
Şede-miş mai şede 
Fldrea mirului. 
In al patrulea corn 
Şede-miş mai șede 
Domnul-Dumnedei. 
Florea grâului 
Ea din grai grăia, 
Că's mai bună eu 
Lângă Dumnegeii. 
Că să nu fii eu 
Fâmete sar face 
Prescuri nu sar coca. 
Florea vinului 
Fa din graiu grăia : 
Că's mai bună eri 
Lângă Dumnegei 
Că să nu fii eu 
Veselii n'ar A 
Boeri n'ar trăi, 
Florea mirului 
Ea din graiu grăia: 
Că să nu fii eu 
Lângă Dumnedei 
Că botez n'ar îi. 
Demnul-D-geu, şoae şi le ascultă, Din cuvânt le-nfruntă 
Tote sunteţi bune 
Bune de minune, 

Dară lângă mine 
Fl6rea grâului 
Că'i pelita mea ; 
Florea vinului, 
Că'i sângele met ; 
Fl6rea mirului 
Că'i botezul mei. 
Când s'o botezat 
Din păgân creştin, 

3 

Ferice de &st Domn bun 
Domnului- Dâmne 

De trei fii ce-o d'avuţ 
EI bine şi io crescut. 
Unul d'umbla cu plugul, 
Unul pasce oile, 
Unul sapă viile. 
Tot săpân(d) şi îngropân(â) 
Găsi viţă de G'aur, 
Şi se-nvăţă bun faur, 
De miş lucra la daur, 
Şi do el, miş mai făcea, 
La cel frate plugărel 
Tot un pluguţ de aur 
In cătro cu plug pornea 
Tâte câstele răsturna, 
Câţi plugari Dârne-l vedea, 
Toţi pe el îl întreba: 
Cine ţie ţ'o făcut 
Acest pluguţ de d'aur? 
Cela fraţe bun faur 
Ce miş lucră la d'aur. 
Şi do el miş mai făcea 
La cel fraţe p&curar 
Tot un fluer de d'aur, 
In cătro cu oi pornea, 
Tâte Honcile răsuna, 
De codri să legăna. 
Câţi păstori, Dâmne-l vedea 
Toţi pe el îl întreba:



Cine ţie ţo făcut 

Cesta fluer de d'aur? 

Cela frate ce-ii faur 

De miş lucră la d'aur. 

Şi do el miş mai făcea, 

Tot jilțuri Gituri) părinţilor 

Şi scaune sfinţilor 

De do ei se'mi hodihnească 

La Pasci şi la dile mari, 

La sfintele Dumineci 

La dalbele biserici 

Cu dalbuţe luminele 

Cu dalbele prescurele, 

4 

Bun Domnuii da &sta Domn 

Domnului- Dâmne 

De prând Dâmne ş'o gătit 

La prând Dâmne go chemât, 

Tot vecini de ce'i bătrâni 

Şi Wângeri Dâmne din cerită 

Prândul Dâmne să'l prândescă 
Visul Dâmne să] gâcâscă, 
Vis Domne din iastă nopte. 
Pas că Dâmne se făcea 
Tot un lac de iezer lac, 
Pe marginea, lacului, 
Pas că Dâmne se făcea 
Tot o ederă-nspicată, 

In mijlocul lacului 
Pas că Dâmne se făcea 
Tot un m&ruţ mărgărit, 
Cu flori dalbe de argint 
In trupina mărului 
Pas că Dâmne se făcea 
Tot o viţă ierodiţă 
Din pâlele m&rului 
Pas că Dâmne se făcea, 
Un stolaş de turturele, 

Din mijlocul mărului 

Pas că Domne 'se făcea 

Cununiţă de daur 
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Prângul Dâmne !om prângi 

Visul Dâmne !'om gâci. 

Cela lac de iezer lac 

Ce's curţile gazdelor, 

Să'ni fie tot cu pace! 

Pe marginea lacului, 

Ceea ederă-nspicată 

Că's mahale (vitele) gazdelor 

Să'mi fie tot cu pace! 

Cela mâ&ruţ mărgărit, 

Cu flori Qalbe de d'argint, 

Acela-i jupânul gazdă 

Să'mi fie tot cu pace! 

Din trupina mărului 

Cea viţă ierodiţă 

Căi tot jupânesa gazdă 

Să'mi fie tot cu pace. 

Din mijlocul mărului, 

Cel stolaş de porumbaşi 

Că's feciorii gazdelor 

Să'mi fie toţi cu pace! 
Din vervuţul mărului 

Cununiţa de daur 

Bogăția lor ; 

Lor a tuturor. 

5 

Intreabă-se da'ntreba 

O mi dai Dâmne corinda! 

Sfinţi cu Dumnedei 

Din ce s'o făcut, 
Vinul şi grâul ?! 

Dară voi trei sfinţi 

Ce mă ispitiţi 
Că voi bine sciți, 

Bine ca şi mine. 

In câmp la Rusalim 

Ca noi se vedem 

Holdele de verdi 
Erbile de-ntregi, 

Orzele de copte, 
Viile de rodite



Codrii de-nvergiţi 

Ovese de dese, 

De-acelea am văgut ; 
De-acelea de tâte 
Şi ne-am aşedat 

Colo jos mai jos 

La fântâna lină 
Ca noi să prândim 

Și să hodinim, 

Şi noi ne-am greşit 

De am adormit, 
Şi ne-o-ncunjurat 

Câinii de Jidovi 
Şi pe Domnu o prins 
Şi Yo dus mai dus 
Colo sus mai sus. 
In curţi la Pilat 
La casă de sfat, 
Sfatul că”i făcea 
Pe cruce punea 
Şi încă'i bătea 
Cuie de oţel 
Cu mai grei de fer. 
Pe cuii ce bătea 
Sânge înproşea 
Pe pământ cădea, 
Vin se velnicea (prefăcea) 
Şin căpuţul lui 
Că do îi punea 
Cunună, de spini, 
Tare-o apăsa 
P&ru'i reteza 
Pe pământ pica 
Grâui să velnicea. 
Şi încă] înciugea 
Cu brâuţ ae rug 
Tare că] strângea, 
Carnea, io frângea, 
Pe pământ pica, 
Mir se velnicea, 

Miru'i botezu 
Când s'or botezat 
Din păgâni creştini, 

  

6 
Şedu-mi-ş' mai sed 
Doi domni de cei mari, 
Şedu'mi şi'mi prândesc 
ȘI să gomonesc (sfătuesc) 
Care mi-s mai mari, 

Petru aşa gicea : 

Că de cărunteţe 

Şi de bătrâneţe 
Sum mal mare ei! 
Iară de domnie 

Şi de-mpărăţie 

Eşti mai mare Dâmne! 

Daca-i rendu aşa 

Tu te du, mai du 

Colo jos mai jos 

La târguţ de jos. 
D'acolo-mi cumpără 

Tulnicaşi galbini. 

Şi te du mai du, 

Colo sus mai sus, 

La pârtă de raiti; 
D'acolo“mi tulnică, 
Cacolo sar strânge 

Suflete drepte, 

Şi le“ndir-ptâză 

De a direapta ta, 
Pe pârtă de raiu, 
Tot la mese-ntinse 
La, făclii aprinse, 

La pahară pline. 
Şi te du mai du 
Colo jos mai jos 
La pârtă de iad 
P'acolo"mi tulnieă 
C'acolo sar strânge 
Suflete greşite 
Suflete perdute, 
Şi le“ndireptâză 
De a stânguţa ta 
Pe portă de iaq 
Tot la mese strânse 
Şi la făclii stinse.
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Colo sus Dâmne mai sus. 

In munţii lui Rusalim 

Sub cea tufă de mălin. 

Jecă, jâcă o cidră dalbă, 
D'asa jâcă de frumos 

Şi se-ntârnă cuvios ; 

Cuvios cătră s6re, 

Către s6re când r&sare. 

Nime-n lume n'o aude 

Numai sora s6relui, 

Cursă-n casa pusă-n m6să.: 

S6re s6re domnuţ mare! 

In munţii lui Rusalim 

Sub cea tufă de mălin, 

JGcă, jâcă o ci6ră dalbă, 
P'aşa j6că de frumos 

Şi se-ntârnă cuvios, 

Cuvios cătră S6re, 

Cătră s6re cânărăsare. 

Da sorele, că porni, 

Lin, lin prin cel senin, 

Incet, încet prin cel săget (azur) 

De cidră, s*apropie 

Incordă arcul ş'o tăie. 
Dar cidra din graiă grăia : 

Nu grăbi spre mortea mea, 

Că nu sci tu cine-s ei 
Nănăşa lui D-det, 

Bu merg ca să botez, 

Să botez pe fiul sfânt, 

Fiul sfânt pe iest pământ. 
Când de rii s'apropiat 

Fiul fuse botezat. 

8 

Sus în coârul înverdit 

Corindă-mă Dâmne ! Corindă ! 

Eşita, Domne eşit, 

Vânători de-a lui Pilat. 

Să vâneze tot umblară, 
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Di de vară până-n s6ră, 
Când fu Joi de către câră 

Mânâră fiară sconiară. 

Un vulturuţ mândru sur, 

Cu clonţuţul de Waur, 

Cu picidre gălbidre, 

Cu-aripire suridre, 

Tres€ arcul să-l săgete 

El grăbi de mi'ş grăi: 

Nu grăbi spre msrtea mea 

Că nu-s după mintea ta. 

Ei sum un Sân-Iuon 

Nănaşul lui D-geu 

M& gătez, să-l botez 

De păcat să vă scutez, 

Dar în codru am a fire 

Noauă ani şi noauă dile 

Maica aşa ma blestemat 

Că pe mine s'a mâniat 

Daca acelea voii plini 

La lordan voiă pogoră 

Apăn cupă voiă lua 

Pe Christos voiu boteza 

De păcat vă voit scăpa. 

9 

Noi umblăm a colinda, 

Domnului domne 

De la casă, pân” la casă 

Prin cea tină lipici6să, 

Nimerim la ceste curți 

Nalte, 'nalte minunate 

Pe la p6lă polărite (poleite) 

Pe la mijloc argintite 

Pe la vârfuri mosorâte 

Din vârvul mosârelor, 

Cântă, cântă doi golonă 

P'asa, cântă de frumos 

De le pică mir din elonț. 

Si să face feredeti, 

De să scaldă Dumnegeti 

Dumnedeii cu soțul său.
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Tot să scaldă şi se'ntrâbă : 
Cei mai bun p'acest pământ ? 
Nu'i mai bun ca boul bun 
Că răstârnă pământul 
Și r&varsă grâu roşu, 
Iar să scaldă, şi sentrâbă : 
Cei mai bun p'acest pământ ? 
Nui mai bun ca calul bun 
Că calea de nouă dile 
El o calcă'n două dile. 
Iar să scaldă şi se'ntrâbă, : 
Cei mai bun p'acest pământ ? 
Nu'i mai bun ca dia bună, 
Ea te'nbracă, ea te-adapă, 
Iar să scaldă şi sentrâbă ; 
Nu'i mai bun ca stupul bun, 
Totă lumea o "ndulcesce 
Şi do el o luminesce (lumin6ză) 
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In diminsţa lui Crăciun 
Domnul bun p'afar” umblâna 
Dintr'o curte într'altă curte 
Dintr'o casă, într'altă casă ; 
Când fu în a, treia casă, 
Caută'n sus şi cautăn jos 
Caută'n dalbul răsărit ; 
Vede-un dalb de călărag 
Cu sulița povârnind 
Cu paloşul cruci făcând. 
Fie “ţi d'aminte gazdă 
D'aprinde lumina-m mâsă 
Că vine un Domn din ceriti 
Cu fiuţul lângă el. 
Vorba nu s-o săvârşit, 
Domnul din ceri Co şi sosit: Bun prânqul boier bătrân ! 
Mulţam, mulţam bun stăpân. 
Haida la, Prând să prângim 
Ş'apoi să ne veselim. 
Mulţam, multam Prândului, 
Mai tare cuventului. 

Nam venit ca să prândese 
Ci-am venit, ca s5 ve-ntreb 
De cel vestmânt mohorât 
Şi de cel păhar d'argint 
Și din mâsă neclătit, 
Că-n faţa păharului 
Scrisă-"i rada sârelui 
Şi-n dosul păharului 
Serisă-"i luna, şi lumina, 
In fundul păharului 
Şerisă-"i rada cureubeti 
De se scaldă Dumnegeiă 
Dumnedei cu soţul săi 
Cu fiul micuţ pe braţe 
Finl dede a lăcrăma, 
Şi Domnul al mângâiă : 
Taci tu fii nu lacrâma 
Că, noi ţie că'ţi vom da, 
Două mere, două pere 
Două fuse de d'aur, 
De te vei juca cu ele: 

“In sfintele Dumineci 
Pân'-is popi”n biserici, 
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Colo jos Dâmne mai jos; 
Jos pe lângă mare 
Pe drumul cel mare 
Trec şi să pestrec 
Stuluri de voinici 
Cu cai povarnici, 
In cale le eşia 
O maică bătrână 
Cu furcuţa-n brâti, 
Cu caere de grâu. 
Firul firuea 
Drumul coprindea 
şi ne d-întreba: 
Nu ne-ai voi vădut, 
Tot pe fiul sfânt? 
Nu, noi nam vădut, 
De lam şi văgut



Nu Pam canoscut. 
Ba că-i cunoseut 

Că căluţul lui, negru, pintenog 

Lucii ca şi un corb. 

Ba chivăra lui, 

'Tăiată-n săgeată, 

Pe ochi cam plecată. 

Ba ochiţii lui 

Dout mure negre, 

C6pte sub rezore, 

Neajunse de sdre. 

Da puşcuţa lui 

Duvatul (tunetul) de vară 

Fulgerul de sâră, 

Ş'om fiţi veseloşi 

Ş'om fiţi sănătoşi 
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Umblă maica după fiu 

Tot plângând şi întrebând 

N'aţi vedut pe fiul sfânt ? 

Nu, noi că nu Pam vă&dut 

Că tocmai sl fim vă&dut, 

Şi nu Pam fi cunoscut. 

De-al cunâsce aţi putut, 
Pe senine e cunoscut 

Că în faţa fiiului, 

Serisă'i rada sorelui. 

Iar în sinufe-i lună plină ; 

Luna plină cu lumină 

Iar în cei doui umerei 

Strălucesc luceferii, 

Maică, dacă e aşa? 

Noi îţi dăm o veste rea: 

Căii în curtea lui Pilat 

R&stignit pe lemn de brad 

Cu Jidovi încunjurat 

Cununa ghimposă tare 

Pe capul sfinţiei sale. 
Pe cruce de brad la puns 

Cu sulița Va împuns 

Sânge şi apă au curs. 

193 

  

Maica cum prinsă de veste 

Cum că lucru aşa este. 

Incepu tare a plânge 

Inima'i bătea în sânge. 

Ângerii o cstă mare 
Sb6ră la ea cu-ntristare 

Şi pe aripi o lua 

Sus la ceriti o ridica 

Maica sântă cuvânta 

Şi către ângeri dicea 

Fiiul mei tot domn va fi 

Şi lumea va mântui, 

Pe cei răi va pedepsi 

Pe cei buni va milui. 

Şi ie ntârce cruce în mesă 

Și fi gazdă sândătâsă. 

De la noi cu o colindă 

De la Domnul cu premendă. 
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Jupânul gazdă 

Bun gând îşi gândea; 

El de să ducea 

La codri de meri 

El de mi-ş tăia 

Juguri şi pluguri 

Restee, 1neree. 

Dacă isprăvea 

In ştr6ng le lega 

Pe umăr le-arunca 

S'acasă venia 

Şi le alcuia (încheia) 

Precum trebuia. 

Dar jupânul gazdă 

Bun gând îşi gândea; 

El de poruncea, 

La slugile sale, 

Ca să-i aducă 

Doi-spre-dece boi, 

Bouţi, bourei 

In trup făcâței 

In ce6dă codălbei, 13



In cârne suciței. 

Boii iau adus 
La pluguţ iau pus, 
Cu biciu a pocnit 
Boii ati pornit, 
Sus spre răsărit, 
La loc ai sosit, 
Și dac” or sosit, 
Locul a 'mbrăzdat 
Crucig- -curmediş 
Mai mult pe lungiş : 
Şi dacă gâta 
Gazda poruncea 
La slujnica sa: 
Ea grâu cernea 
Și mi-l alegea, 
Și mi-l prăvuia 
In saci îl punea 
In car îl încărca, 
Și gazda poruncea, 
La slugile sale: 
Ca, doi boi saducă 
La căruţ să prindă, 
Pârta so deschidă, 
Şi-apoi să pornescă, 
La loc să sos6scă, 
Și dacă-ati sosit 
Apoi s'0 gătit 
Și at semnat 
Până ce-ai gătat. 
Apoi ai grăpat. 
Gazda s'a rugat; 

- Dumnedeti a dat 
O ploiţă caldă 
Ca holda să crescă 
Şi să învergescă ; 
Şi că tot creşcea. 
Şi se r&scocea, 
Gazda se ducea, 
Şi spice lua 
Pe mesă punea. 

  

Ca săi aducă 
Dragi secerători 
Cu secera-n brâu 
La holdă de grâu 
Şi au secerat 
Până ai gătat, 
Şi dacă gata 
Şi snopii făcea 
Cruce îi punea, 
Dintr'un snop trăgea 
Cunună făcea ; 
Pe cap 0 punea 
Acasă o ducea 1) 
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Doi boeri de mari 
Leromi, domne ler ! 

Ca şi doi drumari 
Vin din Rusalim 
La Viftăim ţin 
Dară cine sunt? 
E Iosiv cel sfânt 
Şi Maria. sfântă, 
Care aşa, cuvântă : 
„Iosive mi grei 
De drumul cest răi 
Vin” se-odihnin 
Şi să ne umbrim 

De un plop dedură 
ȘI aci stătură 
De-a se r&cori, 
Ş'apoi a porni. 
Plopul să clătea, 
Umbra ş?o trăgea 
S6rele ardea. 
Plop afurisit ! 
Să nu fii roditţ! 

—————— 
i iar nn 

D După terminarea secerei în ȘI iar poruncea 
munţi, cununa grâului o duc fe- 

La slujnica sa: 
tele pe cap.



Să cresci tot în sus 

Căci umbra mi-ai dus 

Iară mai plecară 
Şi un măr aflară, 

Şi ei odihnea 

Mărul "i umbrea 

Umbra şo lăţea 

S6rele perea. 

Mărule'nflorit 

Să fii tot rodit 

Să cresci tot în lături 

Să sporesci cu roduri, 

Dar Iosiv grăia 

Drumul de-a lua 

Către Vifieim 

Până mai vedem. 

„Iacă-i în desâră, 

„Şi-noptăm prin ţâră!“ 
Şi ei se sculară 

Iară mai plecară 

Către Vifleim 

Frumosul edin. 
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Colo sus mai din sus 

Junelui bun 

La vervuţul muntelui 

La dumbriţa spinului 
Este un leu neadormit, 

Pân' junele se gândea 

Şi leul să pomenea, 

Dar aicea, ce-ai cotat ? 

In luptă să nenluptăm 

On săbii să ne tăiăm ? 

Să luară se-nluptară ! 

Să luptară o di de vară 

Şaduse junele pe lei 

Cum Vaduse, jos "1 puse 
Scâse. sforă de mâtase 

Impletită'n cinci şi ş6se 
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Ca mâna la cot de grâsă; 

Şi pre leii că mi-l lega 

Sus pe murg 7] arunca 

Saltă ici, saltă colea 

Saltă-n pârta maicii mele 

Eşi maica să se spele 

Şi nu să putea de jale 

Şi din gura cuvântat: 

Am un junel de'nsurat 

Mi-a. duce leii legat 

Ne-tăiat, ne-împuşcat 

Numa-n luptă "'nluptat. 
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Ean resari-mi sâre 

*Nainte-mi resare 

Napoi de-mi trăsari 

Napoi mai 'napoi 

De la câstă casă 

Pe dalba de mssă 

Covor de m&tase 

De-a supra pe' meâsă 

Sunt tri flori Walese 

Ele se pildese 

Şi se sfâtuesc: 

Care sunt mai bune 

Mai frumâse ?n lume ? 

Flârea grâului 

Din graiă-mi grăia 

Ba eu sum mai bună 

De voi de amândouă 

Că fără de mine 

Nici popa nu ţine 

Nici o leturghiă 

Nici o botezie 

Nici o feştanie. 

Vliros busuioc 

Din graiu 'mi grăia 

Ba ei sunt mai bună 

De voi d'amândoub
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Că fără de mine 

Nu se pote face 

Nici o cununie 

Nici o botezie 

Nici o crescinie. 

Loza vinului 

Din grai le grâia. 

Ba si sunt mai bună 

De voi d'amândouă 

Că fără de mine 

Nici popa nu ţine 

Nici o liturghie 

Nici o bucurie 

Nici o veselie 

Bu sunt mai alesă 

A vâstră cră6să 

Şi pre mini mă pârtă, 
Prin dalbe păhare, 

Inalte cetăţi 

De mă gustă toţi. 
Cei mici şi cel mari 
Domni de cei nai mari, 
Dumnedeii vedea 
Și din grai grăia: 
Ce voi vă pildiţi 

Și vă dojeniţi ? 
Că voi bine sciți 
Că tot una fiţi 

Și vă veseliți, 
Voi tri flori alese 
Cele mai frumâse! 

Și noi o închinăm 
Cu dalbă săn&tate 
S'aveţi gazdă parte. 
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Inaintea cestor curți 
Melinior, melinior verde, Cestor curți, cestor palate 

Năsentu-mi-o, crescutu-mi-o 
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Doi bradi nalţi, da, iminunați 
De vârvşori d'asomănaţi 
De trupini dalăturaţi. 
Sub trunchiuri de bradi 
Şede fata gazdii 
Tot şede şi lăcrămsâză 
Şi din inimă ofteză, 
Că şa perdut talerul 
Talerul şi salba dalbă 
Viţă verde de ederă. 
Grăia fiica cătră maică 
Maica mea şi scumpa mea 
La noi nime n'a venit 
Ochii nu i-am atipit, 
Numai juni colindători 
Venit'au de multe-ori ; 
Ei luară talerul 
Talerul şi salba dalbă 
Viţa verde de ederă, 
Grăi fiica a doua-6ră 
Către juni colindători : 
Daţi-mi voi juni talerul 
Talerul şi salba dalbă 
Viţa verde de ederă 
Cam doi fraţi şi buni bărbaţi 
Și părinţi tare bogaţi 
Şi pe voi vor dărui 
Cu ce ?n casă şi-or găsi 
Cu prinâse mari Şi gr6se 
Cu făclii aprinsen mâsă, 
Cu florini d'anumeraţi 
Numai să mă Wascultaţi. 
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Colo sus, mai din sus 
Sus frundă măruntă 
Jos d'umbră rotundă, 
D'umbra, ce-o d'umbrea 
D'ici pe drum trecea 
Tânără nevastă 
Cun fiuţ ?n brate 
Cei mari de hoeri



ca
er

 
a
a
a
 

Care-va de ei 

O treba şi ispitea: 

Tenără nevastă 

Ce ţi acela, 

Pe braţele tale? 

D'or “ţi-on frate mare 

Wor un văr primare ? 

O voi mari boeri 

Ce mă d'ispitiți 

Când voi bine sciți 

Că mie nu-mi este 

Nici un frate mare 

Nici un vă&r primare; 

Ci mie că-mi este 

Drag fiuț d'a-met. 

Cei mari de boeri 

Din graiu îi grăia : 

Noi încam venit 

Ca să'l botezăm 
Şi să'l creştinăni 

La popa de a nost? 

Precum scris'o fost 

Ce nume să-i punem ? 

Domnul ceriului 

Şa pământului, 

Şi te veselesce 

Cest fiu micuţ 

O vă închinăm 

Cu dalbă sănătate. 
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Fecioriţă 'n d'ocheşiţă, 

Intrebă 'ntrâbă mari boeri: 

Dară ei de cine 'ntr6bă ? 

De N. fată dalbă, 

Că ia îi bună şi "nţeleptă 
Şi e mândră şi frumâsă, 

La obraz îi rumeră 

Şi la ochi îi ochişâră, 

Şi la păr îi gălbidră, 

La spâncene îi firuş trasă; 

Firuş trase căi frumosă. 
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Ea la noi so cugetat 

Pe zâbruică so uitat 

Şi ochii i-o străgintat 

Străgintat, o firuş trasă! 

Firuş trasă că-i frumâsă ? 

Ce mă boerii dispitiți ? 

Că voi boeri bine sciți! 

Aşa bine ca şi mine: 

Că am trei fraţi 

Buni bărbaţi: 

Unul bate aurul 

Unul bate argintul 

Unul mândru mârgdăresce 

Mărgăresce, o firuş trasă! 

Firuş trasă căi frumosă 

Si noi gazde ne-o: 'nchinăni, 

Iară în-dalba sănetate, 

Iară la gazde la tote! 
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Iar se rogă un mirela 

Iar se r6gă s6relui 

Stă'mi sâre într'ajutor 

Că ei pori r&zboiii cu Turcu 

Ră&zboiii mare de bătae; 

Sorele din grai grăia: 

Nu te ruga mire mie; 

pe râgă Domnului tău. 

Că Domnul ţie-ți va face 

De cu sâra o neguriţă, 

La meg de n6pte şo ploiţă, 

Diori de dioă un ger tare 

Şi va fi o ghiaţă mare. 

Purcii-aii cai nepoteoviţi 

Si ei vor fi prăpădilă 

De acolo % a ta dobânda 

Si dobânda și isbânda 

Si te mire veselesce 

C?o închinăm cu sănstate. 
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Colo sus mai în sus! 

Este-o curte 'naltă :



Dan curte cin' șede 
Un fiuț micuţ; 
Mamă-sa ?] încalță, 
Taică-săii '] învâţă 
Hai! fiuţ micuţ! 
Tu mare vei cresce, 
Şi pe tin te-o duce 
In eră străină ; 
Şi te-or întreba 
Ai tată, ori ba? 
Atunci le arată, 
Puşcuţa, culcată : 
Asta "mi-e tată! 
Iar te-or întreba 
Ai mamă ori ba? 
Atunci le arată: 

  

Săbidră trasă 

Asta 'mi-e mamă! 

Iar te-or întreba : 

Ai frate ori ba? 

Atunci le arată 

Arcuţ încordat 

Asta "mi-e frate! 
Iar te-or întreba 

Ai soră ori ba? 

Atunci le arată : 

Suliţă, pistriţă, 
Asta 'mi este soră 
Şi te veselesce 

Mire tinerel 
Că ţi-o închinăm 
Cu dalbă sănătate.



BALADE 

Gruia lui Novac 

(Audită de la Iuon Mândru din Lup$a) 

In vremile de de mult 

N'ai fost arme pe pământ 

Nici puşcă, nici sabie, 

Numai om cu vitejie. 

Sus la munţi, la cer gurea 

In mijloc de fagi şedea 

La m6să mare de peatră, 

Beai Novacii nu se'nbată. 

Numai Gruia lui Novac; 

Nici nu bea, nici nu mănâncă 

Numai pe gânduri stătea 

Taică-so din grai grăia; 

Mei Gruiţă, dragul mei; 

Ce eşti aşa supărat. 

Dâr-ţi-e aor de însurat? 

Ori ţi dor de Țăligrad ? 

Nu mi dor de însurat, 

Dar mi dor de Ţăligrad, 

Cu Turcii să mă tot bat!
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Mei Gruiţă dragul mei, 
Ascultă, ce îţi spun ei; 
Tun Tăligrad nu te duce 
C'acolo vinul îi dulce. 
Tu la vin fi apuca, 
Multe buţi îi deşerta, | 
Şi de morte te'i îmbăta, 
Turcii atunci te-or afla 
Şi ca terul te-or lega, 
In temniţă te-or băga, 
Deci mai bine şedi cu mine 
Să fie bine ae tine; 
Căci daca nu asculta 
Ri o fi de sGrta ta. 
Dă-"ţi paloşul pe doi boi, 
Şi sabia, pe alţii doi 
Că mai sunt acasă, doi 
Facem Plug cu Ş6se boi 
Se agonisim amendoi, 
Dar Gruiţă n'asculta, 
Armele şi le'ncingea ; 
Pe murguţ că se suia, 
Cătră Teligrad pleca, 
Acolo dacu Sosea, 
Tot de vin bun. întreba. 
Până ?n urmă-!l îndreptară In cornulu prațului 
La birtu-“mpăratuluj, 
In casă dacă intra, 
Cătră Ana se uita, 
Şi din graiă aşa grăia: 
Hei Aniţă crâşmăriţă, 
Fată de călugăriţă, 
Nu da vinu] pe uliţă, 
Ci mil aă mie "ncredinţă. Tu'mi dă vin cu feria,



Ea îţi dai bani cu chivera, 

Aniţa, să şi ducea 

SI vin Gruii aducea, 

Gruia nu bea, cum se bea 

Cu cupa şi cu felea, | 

Cum ] bea tâtă lumea. 

Feria de torţi o lua 
Şi întinsul o turna, 

Numai fruntea o încreţa 

Septe buţi de vin mai bea 

Şi de bani nu pomenea. 

Aniţa se 'nspăimânta 

Şi bani Gruii îi cerea, 

Acesta n'o asculta, 

Peste faţă o lovea; 

Sângele o năpădea, 

Crâşmaăriţa să mâna, 

P6le albe sufulca 

Cisme roşii îşi trăgea, 

La'mp&ratul alerga. 

Impăratul, dac'o vedea, 

Mare fiică ”] cuprindea - 

Pe Aniţa o'ntreba : 

Ce'i Aniţă draga mea, 

Ce esci aşa supărată ? 

Dâr vinul lai gătat, 

Ori vasele că leai spart? 

S6i bani mai căpătat ? 

Inălţate împă&rate! 

Nici vinul n'am gătat, 

Nici vase ei n'am spart, 

Dar nici bani n'am căpătat, 

Căci asâră, pe'nserat 

Un voinic ce mi-a picat, 

Nu bea vinul cun să bea, 

Cu cupa şi cu felea,
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Măi Gruiţă dragul mei, 
Ascultă, ce iţi spun eu; 
Tun T&ligrad nu te duce 
C'acolo vinul îi dulce. 
Tu la vin fi apuca, 
Multe buţi îi deşerta, 
Şi de morte te'i îmb&ta, 
Turcii atunci te-or afla 
Şi ca ferul te-or lega, 
În temniță te-or băga, 
Deci mai bine şedi cu mine 
Să fie bine de tine; 
Căci daca nu asculta 
Râu o fi de sorta ta. 
Dă-ţi paloşul pe doi boi, 
Şi sabia, pe alţii doi 
Că mai sunţ acasă doi 
Facem Plug cu Şese boi 
Se agonisim amândoi. 
Dar Gruiţă n'asculta, 
Armele şi le'ncingea ; 
Pe Murgu că se suia 
Cătră Teligrad pleca, 
Acolo daca, sosea, 
Tot de vin bun. întreba. 
Până ?n urmă-!l îndreptară 
In cornulu piafului 
La birtu-mp&ratului, 
In casă dacă intra 
Cătră Ană se uita, 
ŞI din graiă aşa grăia: 
Hei Aniţă crâşmăriţă, 
Fată de călugăriţă, 
Nu da vinu] pe uliţă, 
Ci mil dă mie "ncredinţiăi, 
Tu'mi dă vin cu feria,
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Eu îţi dai bani cu chivăra. 
Aniţa să şi ducea 

Si vin Gruii aducea, 
Gruia nu bea, cum se bea, 

Cu cupa şi cu felea, 

Cum 7] bea tâtă lumea. 

Feria de torţi o lua 
Şi într'ensul o turna, 

Numai fruntea o încreţa 

Septe buţi de vin mai bea, 

Şi de bani nu pomenea. 

Aniţa se 'nspăimenta 

Şi bani Gruii îi cerea, 

Acesta n'o asculta, 

Peste faţă o lovea; 

Sângele o năpădea, 

Crâşmaăriţa să mânia, 

Pâle albe sufulca 

Cisme roşii îşi trăgea, 

La'mpăratul alerga. 

Impăratul, dac'o vedea 
Mare frică ?] cuprindea - 

Pe Aniţa o'ntreba : 

Cei Aniţă draga mea, 

Ce esci aşa supărată ? 

Dâr vinul Lai gătat, 

Ori vasele că leai spart? 

Să bani mai căpătat ? 

Inălţate împ&rate'! 

Nici vinul n'am gătat, 

Nici vase ei n'am spart, 

Dar nici bani nam căpătat, 

Caci asâră pe'nserat 

Un voinic ce mi-a picat, 

Nu bea, vinul cum să bea, 

Cu cupa şi cu felea,
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Cum 7] bea tâtă lumea, 
Feria de torţi o lua 
T6tă ntr'Ensul o turna, 
Numai fruntea încreța 
Septe buţi de vin mai bea, 
Şi de bani nu pomenea. 
Impăratul o întreba : 
Ean descrie-i făula ? 
Gălbineţ, dar nu prea tare 
N'are s6ţă pe sub s6re, 
Nică nui mie, dar nici nui gros, 
Cum îi omul mai frumos. 
Pe din sus de budişore 
Are dalbe mustăcisre. 
Imp&ratul dac'audea, 
Cătră Aniţa grăia : 
Acela-i Gruia lui Novac, 
Ce 'Ţăligradul mi-a prădat. 
Du-te acasă Şi-i dă vin. 
Şi dă vin de cel ales 
Inaintea brumei cules, 
Case trage picurul potorul 
ŞI feliţa, talerul. 
Când fu Luni pe îns&rat 
Gruia, Şi pică, de beat 
De vin de cel pipărat. 
Turcii când audea, 
Peste Gruia năvălea 
ŞI cu funii mi”) lega. 
Tot cu funii de metase, 
Ca mâna prin cot de grâse 
ŞI strânseră Până'n 6se. 
Dăi Gruia cana să treza 
In mare frică s'afla, 
La "*mpăratul *] ducea, 
Ce mare bucurie avea
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Şi către Gruia aşa dicea: 

Se'mi spui Grue adevărat 

Câţi Turci tu ai tăiat. 

De câte-ori Țeligradul mi-ai prădat ? 

Inălţate împărate ! 

Ei ţ-oi spune adevărat, 
Că mulţi Turci eu am tăiat. 

Multe mii şi multe sute 

Tot de capete mărunte. 

Multe capete am sfărmat 

Tot de ture, de cel spurcat! 

Imp&ratul să mâniă 

Şin temniţă] aruncă 

Ş'o piatră de nou&-deci şi nouă măji 

Şi 99 de Turci la uşa temniţii pândea.. 

Şi Novac se tulbura 

De perdarea Gruii nu ştia, 

Armele şi le'ncingea 

Pe un cal sur că se suia 

Sus la munţi se îndrepta. 

Cun corb mândru se'ntâinea, 

Tar Novac din graiii grăia: 

Aj corbule, ai dragule 

Tu nu ești bun de puşcat, 

Că tu eşti bun de sburat, 

De-ai sbura'n ţeran t6tă 

Să'mi dai de Gruia odată; 

Ei bună plată aş da 

Carne de ture de-ai mânca. 

Iar corbul se tot ducea 

Ca o săgstă sbura 

D'asupra Gruii se 'ntorcea 

Pe temniţă să punea. 

S4 punea se hodinescă 

Din când în când să croncăn6scă, 

Gruiţa că'] audea
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Şi din temniţă grăia : 
Ai corbule, ai dragule, 
Da ce dor că te-a ajuns, 
De-asupra mea te-aj Duns 
D6ră ochii vrei să'mi strici 
Dâră faţa vrei să'mi mânci, 
Iară corbul i-a grăit: 
Nici ochii nu vreau să-ți stric; 
Nici faţa, sâ/ţi-o mănânc. 
Că's trimis de tată] tăi, 
Se caut pe Gruia a] săi. 
Al corbule, aj dragule 
Du-te la cănțălărie 
Adă'mi până şi hârtie, 
Să scriă ei o cărticea 
S'o trimet la, tăicuţa, 
Să ştie de sorta, mea, 
Corbul atunci să ducea. 
Pena, hârtie aducea; 
Gruia de Turci să ruga: 
Turcilor, boerilor, 
Sloboziţi-mi stânguţa, 
Că drepta, nu-ţi cuteza, 
Iară Turcii + asculta 
Mâna Gruii o slobodea 
Şi scrisă o cărticea 
Ce corbului o dedea, 
Caren gură o lua, 
La Novac că se-'ntâ;cea ; 
Tocmai prânqul şi | punea, 
Pe fereastră e] s'a pus 
Croncăni, pe urmă a spus 
Că scrisore i-a adus, 
Şi că Gruia de perdare 
De la 'Tarei n'are iertare, 
Novac prândul îl lăsa



    

Armele şi le-ncingea 
Pe-un cal minunat suia. 
Şi-ndată că-ajungea, 

La o mănăstire naltă 

Frumâsă, cum v'a fost altă, 

In lăuntru că intra 

La călugări se-“nchina 

Şi haine popesci cerea. 

Şi in ele se--mbrăca, 

Şin Ţăligrad el grăbea 

La 'mpe&ratul ajungea, 

Şi din graiă aşa grăia. : 

Inălţate împă&rate ! 

Mie mi s'a scsricat 

Caveţi un rob nespovedit 

Şi astădi la prândul mare 

Vreţi să' scoteţi la perdare. 

Imp&ratul îi dicea: 

Nu am rob de spovedit 

Că am rob de chinuit. 

Dă-mi'], că-'ţi dai bani mărunți 

Cum de cum să ai mai mulţi 

Nu'mi trebue bani mărunți 

Că eii am destui de mulţi. 

Impăratul să mânia Ă 

Pe Novac în temniţă '] băga 

Turcii de el s'apuca,. 

Gruia peatra r&sturna, 

Taică]-săi din grai grăia : 

Aj Gruiuţă Gragul mei 

Tu îi bate mârginele 

Eă oii bate dricurile, 

CA eu sunt mai de demult 

De ştiu r6ndul la bătut. 

Gruiţă din grai grăia: 

TPaci taică nu mM6 mânia



296 

  

Că şi prin tine-oiă tăia. 
Pe unde mergea Novac, 
Pica Turcii ca frunda 
Când o ajunge bruma. 
Pe unde mergea Gruia 
Pica Turcii ca iarba 
Când o 'tae cu c6sa. 
Şi după ce isprăvea, 
Cătră casă purcedea 
Cu un om că se'ntâlnea, 
Iar Gruia din graiă grăia: 
Fugi omule din calea mea 
Că şi prin tine oii tăia. 
Omul însă nu fugea, 
Ci de luptă s'apuca 
Şi pe Gruia omora; 
lar Novac să mânia 
Şi din graiă aşa grăia : 
Ce eşti viţă creştinescă ? 
Ssă eşti viță păgânâscă ? 
Bă-s feciorul luj Novac. 
Şi Novac încremeni 
Către el aşa vorbi: 
Cum te-a lăsat Dumnedei 
De Oomorâ-'și pe frate-tăă. 
Și pe Gruia-l învia 
Şi mai tare 1] făcea, 

Gruia luă Novac . 

(Culesă din Mogoş) 

Colo-n dunga Dâmbului, 
Şede Gruia luj Novac, 
Cu penă qe busuioc, 
Numai aninată-n clop (pălărie)
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Subţirea bore trăgea 
Şi pena i-o clătina 

Tată-s&i bine-l vedea, 

Şi din graiu aşa grăia: 

M&i Gruiţă, dragul tatii 

O ţi vremeu de-'nsurat 

O ţi dor de Ţăligiad 
Nu mi dor de-'nsurat 

Că do fetele mă bat, 
Dar mi dor de Tăligrad 

Cu Turcii să mă tot bat, 

Dragul tatii puii de Domn, 

Tu-n Ţeligrad te-i băga 

La vin tare-i apuca, 

Vinul trage la beţie, 

Beţia, trage la somn 

Lesne apune un cap de om. 

De tată-s&i n'asculta 

In 'Ţăligrad să băgă, 

La vin tare apuca. 

Nu bea vinul cum să bea 

Cu cupa şi cu felea 

Cum beaii 6menii acuma; 

Făw îl bea tot cu vadra. 

Trei dile de plin o stat 

Trei buţi de vin o sventat, 

Nici un ban pe el n'o cat. 

Dar Aniţa crâşmăriţa, 

Ea tare să supăra. 

Cisme roşii încălţa 

Pole albe sufulca 

La-'mpăratul alerga. 

Inălţate impă&rate | 

La, crâșma, nâstră a venit 

Un voinic ardelenesc 

Cu cal sur moldovenesc.
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Pe din sus de budişâre . 
Infereză mustăcidre. 
Trei qile deplin o stat, 
Trei buţi de vin o svântaţ 
Nici un ban pe el n'o dat, 
Hei Aniţă crâşmăriţă ! 
Intârnă-te'n făgădăi, 
Dă-i vin cât o putea bea, 
ŞI de bani nu”] intreba. 
Dă”i vin cât i-o trebui 
Şi de bani nu”! ispiti. 
Acela”i Gruia lui Novac 
Ce de trei ori Teligradul mi-a prădat. 
Care bate drumurile 
Şi ne taie capetele. 
Cum în fâgădău înturna 
Gruia cu fruntea-'nereţa, 
Vinul cu butea venea 
Şi Gruiţa se-'mbeta 
Și că Turcii-”] lega, 
Cu trei sfore de mătasă 
Ca mâna la cot de gr6să 
Şi cu trei de ibrişin 
Cum n'am maj vedut legân(a) 
Gruii păru-j clătina 
Și toţi Turcii tremura, 
Da veni un hoţ bătrân 
De departe tot strigând: 
De ce staţi de nu-] legaţi ? 
Că ăla de se trezeşte 
Pe toți bin” ne potopeşte ! 
Turcii cum îl legară 
La, temniţă că-!] plecară 
Lă, temniţa cea de peatră 
Tot în pente ferecată, 
Gruia din graiă grăia: 

oa
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Turcilor comindilor 4) 
Destrângeţi'mi voi mâna, 
Mâna meu, cea de-a stânga, 
Că direapta nu'ti cuteza; 

Să-mi bag mâna-'n curea 
Să-'mi scot o cărticea, 
So trimet la tăicuţa, 
La taiea şi la maica 
Să ştie de perirea mea. 
Dar Turcii nu-l asculta, 
Ci mai tare-!l strângea 
Şi-n temniţă-'l arunca. 
Şi Novac din graii grăia: 
Cătră-o cârbă ce avea 
Hei! corbiţă, corbă n6gră 
Cât umbli tun totă ţera 
Adă-mi veste de Gruia 
Că, cu carne te-oii ţinea 
Şi cu vin te-oiu adăpa. 
Porni cârbă croncănind 
Şi din aripi fâlfâind, 
Pân' la temniţa de peatră 

Tot în pente ferecată ; 

In fereastă, că se puse 

Şi-ncepu a croncăni 
Şi Gruia a sudui: (injura) 
Du-te dracului cârbă nsgră 

Tu ochi negri vrei să-mi mânci 
Faţă albă vrei să-mi strică ? 

Ei ochi negri nu'ţi mănânc 

Faţa dalbă nu ţi-o stric. 
Eă-s trimesă de Novac 

Ca pe Gruia să-il caut. 

A 

- ensemnă il voinic. 
1) Cuvântul acesta n'am putut afla ce îns6mnă. E probab 9
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Daca-i rându iar aşa 

Du te acasă la tata 
Şi spunei ca să grăbescă 
Şi la mine să pornâscă 

Să lase tâtă domnia 

Şi se ice călugăria, 
Şi tâtă n6ptea să vie, 
Că mâne-n prândul mare 
M& scot Turcii la perdare. 
Şi Novac aşa făcea 
Cu cinci săbii se-ncingea, 
Una a mână o lua, 
Că scia, că-i trebuia 
Şi-n Țăligrad să băga, 
Şi din graiti aşa grăia.: 
'Tureilor comindilor! 

Mie veste mi-o venit 
Caveţi un rob de perdare. 
De vi vouă de perdare; 
Mie mi de cumpărare. 
Că de-o fi cam tinerel 
V'aş da mulţi galbeni pe el; 
Și de-ar fi d'a n6stră parte 
L/aş duce să-l învăţ carte. 
Alelei, călugâre ! 
Nu ni rob, că-i de vândut 
Că ni rob că'i de perdut, 
Acela-i Gruia lui Novac, 
Care țera ne-a prădat; 
Care bate drumurile 
Şi ne taie capetele. 
Turcilor comindilor! 

De când în lume am născut 
Ei ca âla n'am vădut. 
Cât pe lume am umblat, 
Ca ăla n'am căpătat.
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Turcilor comindilor! 

Bună plată eu v'aş da 

Dacă mi Vaţi arăta; 

Şi Turcii se *nşelară, 

Pe Gruia îl ar&tară, 

Şi Grwma se repeda 

Către tată-săii dicea: 

Tae tată ce'i tăia, 

Şi lasă pe mâna mea, 

Că-"ntwun ceas şi jumetate 

Cinci sute de mii tăiate, 

Gruia lui Novac 

(Fragment tot din Mogoş) 

Sus îi ceriul, sântul s6re 

Strălucea a sărbătâre, 
Sub umbruţa unui fag 

Şede Gruia cu Novac. 

Măi Gruiţă, măi Gruiţă 

Ascultă cuvântul mei 

Că de tine n'o fi răi. 

Crâşmele nu le prij; (călca, cerceta) 
Mânârele nu le îndrăgi. 

Ba q&i el câ n'asculta 

Crâşmele că le prijea, 

Patru cai îşi înşelu: 

Unu negru ca un arap, 

Unu cu steaua pe cap. 

Unu alb ca şi ncua 

al patrulea era sur 

De plătea o ţeră singur. 

Când la crâşmă a ajuns 

A beut trei buţi de vin 

Ş'o butâie de vinars
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Numai dintr'o dată a tras, 
Şi pe fund n'o mai rămas. 
Ş'o mâncat o vacă grasă 
Şi nu punsă un ban pe m6să, 
Aniţa dacă-'l vedea 
La împăratul se ducea, 
Şi acesta o *ntreba;: 
Cei Aniţă crâşmâriţă, 
Trei-deci de ai la mine aj crâşmărit 
Şi la mine n'ai venit? 
O împărate! O înălțate ! 
Nici acum n'aş fi venită 
Dacă n'aş fi fosţ silită, 
As6ră pe înserat 
Pe la mine s'a abătut 
Un voinic ardelenesc 
Ş'o beut trei buţi de vin 
Ş'o butâie de vinars 
Numai odată âin ea a tras, 
Şi pe fund n'o mai rămas, 
Şi mâncă o vacă grasă 
Şi nu punsă un ban pe mâsă. 
„Hei Aniţă crăşmăriţă, 
»Ean spune'mi faula lui? 
„Un om cu nasul mitetel 
»D'ai crăpa butuci pe el. 
„El sâ uită, pe sub frunte, 
„Şi nu dice vorbe multe; 
„Si să uită pe sub gene 
„ȘI lumea de el şă teme.“ 
Ala" Gruia lui Novac 
Cidrele să fi mâncaţ ; 
De când el s% ridicat 
Multe sate a prădat. 
Când o fi a doua ră, 
Şi pe mine mă ombră.
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Hei Aniţă crâşmăriţă 

Dă'i vin cât o putea bea 

Dâr el sa îmbăta. 

Şepte buţi de vin mai bea 

S'atunci Gruia se îmbeta 

Şi Turcii, că mil lega 

Tot în aţă de mătase 

Indoită, ?n cinci şi şasă 

Ca mâna la cot de gi6să 

„Il legară şi băgară | 

La temniţa hai de fier 

Unde 's robii je; ce per. 

Gruia lui Novac 

(Un alt fragment din Benic) 

Novac cel viteaz 

Cari dă pălmi peste obraz 

Un fecior a fost având 

Ce Gruia Va fost chemând. 

Tată-săă din graiă grăia: 

Nu făli tu armele 

Nică nu bate crâşmele, 

Că'n Țăligrad îi tema 

Şi de vin bun tu vei da. 

Gruia ca un fariseii 

asculta de tatăl stă, 

Şi de vinuţ bun o-dat 

Şi el tare s'o *mbetat.
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Şi Turcii că Por legat 
Cu şinâre de mătasă, 
Ca mâna prin cot de grosă; 
Cu una de ibrişin 
Cum n'am vădut de când sum, 
La Aniţa crâşmăriţa, 
Fată de călugăriță. 
Hei Aniţă crâşmăriţă ! 
Adă vin cât om pofti 
Şi de bani nu pomeni 
Şi-n tri dile şi tri nopţi 
Şepte buță cu fundu *n sus 
Şi nică un criţar n'a pus. 
Aniţa s'a supărat 
La împăratul a săgetat. 
Inălţate împă&rate ! 
Mie că mi-o nimerit, 
Tri voinici cu tri cai murgi 
Cu tri cai ca nisce lei 
Din poteâve dai scântei. 
Impăratul că grăia : 
Hei Aniţa crâşmăriţa ! 
Ce fel de făprură sunt ? 
Unui păr mărginenesc, 
Unui câră mustăcidră 
Pe din sus de buziş6ră ; 
Face nodul cât pumnu 
ŞI răcnesce ca ursu, 

„ Hei Aniţă crâşmăriţă! 
Dă le vin cât or pofti 
Şi de bani nu pemeni, 
Ala-i Gruia lui Novac 
Care țera mi-a prădat
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Turcii ca plâia pica 

Si frumos că mil lega. 
Da Novac cela viteaz 

Țîpa (lepădă) haine boereşti 

Ş'imbracă călugăresci. 

Până sabia o încinsă 

Frigurile că ?l cuprinsă. 

Până culu 'ncălecă 

Frigurile | tremură, 

Şi la drum bun că plecă. 

Audit'am audit, 
C'aveţi rob prins de perit, 

Daţimi”l la spovedit ? 

Ba nci robul nu l'om da 

Până capu 'n sus ne-o sta. 

Ba voi robul mi” veţi da, 

Şi cu sabia s'apuca 

Şi şinorele Lăia 

Şi pe Gruia mi'l scotea. 

Şi Gruia aşa grăia : 

TPaie taică marginea 

Să taiă ei mijlâcele. 

Şi ia sema tăicuț bine 

Să nu te taie şi pe tine. 

Intrun ceas şi jumătate 

Şepte mii de Turcă tăieţi; 

Nici holde, nici grâii 

Numai sânge până-n brâil. 

Gruia lui Novac 

(următorele trei versiuni le-am audit de la Stefan Onea din Ponor) 

Susu-i cerul luminat 

La umbruţa unui fag 

Şede Gruia lui Novac, 

Da nu şede supărat
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Ci şede tare-'nfocat. 
Nu înfocat cum să fie, 
Ci ca focul când învie. 
Cu pâna de busuioc 
Numai ăninată ?n clop, (pălărie) 
Cu un fir de trandafir 
Mai suspină câte-o fâr. 
Dar subt umbra pomului 
Şece Novac tata lui 
ŞI şedea, şi hodinea 
Şi la Gruia să uita 
Şi din grai aşa grăia: 
Aj Graiţă dragul tatii 
Ce eşti aşa supărat? 
"Ti-a venit vremea, de-nsurat, . 
O ţi dor de Ţeligrad ? 
Iar Gruia din graiă grăia: 
Nu mi vremea de-nsurat 
Că, fetele. mă tot bat. 
Dar mi dor de Teligrad 
Cu 'Turcii să m5 toţ bat. 
Şi Novac din graii grăia: 
Hei Gruiţă, fătul mei! 
Ascultă ce îţi spun eiă: 
Teligradul îi oraş mare 
Cad voinicii la prinsâre. 
Dar Gruia n'asculta 
Şi-n Teligrad să băga 
La vin dulce apuca ; 
La vin dulce cu zăhar 
Ca, se-'şi uite de amar. 
Dar nu bea vin cum să bea 
Cum îl bea tâtă lumea Ă 
Cu cupa şi cu felea; 
Ci îl bea tot cu butea, 
Şi paharu feria.
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Numai opt qile o stat 

Şi Gruiţa s'o "mbetat 
In 'Ţăligrad s'a culcat 

Turcii Vai încunjurat 

ȘI pe Gruia Pai legat 

Cu funie de m&tasă 

Ca mâna prin cot de grosă 

Şi cu una de fuior 
Ca fluerul la picior. 

Pe Gruiţa Lai legat 
Şi din somn Lai deşteptat 

In temniţă Vai băgat 

Cu lăcate l'o încuiat. 

Novac şedea supărat, 

Visuri grele ş'o visat 

De Gruiţa 'n Teligrad. 

Da când la m6să şedea 

Pe fereastră se uita 

Şi v&du un corb viind 

Vot din aripi şuerând 

Si din gură aşa grăind: 

Măi Novace, Novăcel 
Gruia tăi cel tinerel 

Că-'i legat în Ţăligrad 

Şi-i gata de spânzurat. 

lar Novac să supără 

Și murgul încălecă, 

Sabia în mână lua 

Şi n Țăligrad se băga 

Şi din graiu aşa grăia : 

'Purcilor comindilor 

Ei 's trimis de împărăție 

Să'mi daţi robul vostru mie! 

Jar 'Turcii nu 7] cunoscea
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Că e tata lui Gruia 
Şi din graiii aşa grăia: 
Nu ni robul ție de dat 
Că ne-e cat de Spâuzurat. 
Ala'i Gruia lui Novac 
Ce țera ne-ai prădat. 
Iar Novac din graii grăia : 
Tureilor comindilor 
Ala nui rob de iertare 
Ala/i rob de spenzurare, 
De când mama ma făcut 
Bi ca dla n'am vedut 
Cât pe lume am umblat 
Ei ca ăla n'am aflat : 
Şi el tare sa rugat 
Să vadă unde'i băgat. 
Când la temniţă sosea, 
Sc6se din tâcă sabia 
Uşile le sfărâma, 
Şi pe Gruia mi] scotea, 
lar Gruia, se bucura 
ȘI din graiă aşa grăia : 
Tae taică ce'j tăia 
ŞI adă pe mâna mea 
tă'ntro qi şi jumătate 
Tâtă (rai jos pe spate. - 
Intră Gruia Prin cetate 
Incărcat de bunătate; 
Mulţumină lui D-qei 
C'aiă scăpat de atata răi, 

Gruia 
Jos pe malul Dunării 
Pe la podul Craiovii, 
Că Gruiţa mi'ş trecea, 
ŞI nici vamă nu plătea
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Vămălaşu "i mare câne, 
Că la el vamă cerea 

Şi Gruia din graiu grăia: 

M&i vămălaş dragul mei 

Demi ajută D-qei, 

Ei ce vamă iţă voiu da 

Tâtă lumea s'o mira. 

Vămălaşul îl lăsa 

Şi vamă numai cerea; 

Ci la, crâșmă 71 îndrepta 

La Aniţa crâşmărița. 

Hei Aniţă draga mea, 

Dă-mi tu vin cu feria 

Că'ţi dai bani cu chivăra. 

Dă mi vin cât oii putea bea 

Şi de bani nu m8 întreba. 

Dă'mi vinul nemă&surat. 

Să-ţi dau banii neîntrebat. 

De'i vedea că ră îmbet 

Nu-mi da drumul să mă duc; 

Ci-mi ascerne să mă culc 

In gârliciu pivniţii 

La funduţul buţii 

S'aud vinul cioroind, 

Cisme roşii tropotind 

Pâle albe vânt prind6nd. 

P6le aibe şi spălate 

Helea (acelea) re bagă "n păcate» 

Gruia lui Novac 

Mândru-i ceriul, sântul sre 

Strălucea a sărbătâre.. 

Dar sub umbra unui fag 

Şede Gruia lui Novac.
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Gruia să cam cugeta 
Şi Novac îi cuvânta: 
Ai Gruiţă dragul tatii 
Ce tot stai tu supărat, 
O ţi vremea de 'nsurat? 
Vremea nu mi de 'nsurat 
Ca do fetele mă bat; 
Dar 'mi-e dor de Ţăligrad 
Tâtă țera am umblat 
In Ţăligrad n'am călcat. 
Şi Novac din grai grăi: 
Tun Ţeligrad daca”i mere 
Cu hoţii nu sfătăi 
Cu băutori nu te "nsoţi. 
Nu şedea jos ne-mbiat 
Nu bea vin neinchinat. 
Ci-ţă adă Grue ăminte: 
Vinul trage la beţie 
Beţia trage la somn 
Lesne a pune-un cap de om. 
De tată-so n'asculta 
Şi tri murgi înşela, 
Unu negru ca un harap 
Unu cu steaua pe cap 
Celalalt era cam sur 
Plătea o eră singur. 
ȘI ?n T&'igrad să băga 
La vin tare apuca, 
La Aniţa crâşmăriţa 
Fată de călugăriţă. 
Nu bea vinul cum să bea 
Cu cupa şi cu felea 
Cum ?1 bea, tâtă lumea, 
Făr -l bea cu vadra. 
Tri dile deplin o stat 
Tri buţi de vin so gătat,
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Ş'o butcică de vinars 

Dintr'odată o ai tras 

Nici pe fund n'o mai rămas, 

Şo mâncat o vacă grasă 
Nici un ban n'o pus pe meâsă. 

Când de bani ii pomenea 

Palma pumn o prefăcea 

Peste faţă o lovea 

De sângele o năpădea. 

Dară după ce o lovea 

Ea tare se supăra 

Cisme roşii încălţa 

P6le albe sufulca 

La 'mpăratul alerga. 

Impăratul dac'o vedea 

El tare să minuna 

Şi iute o şi *ntreba ; 

Hei Aniţa crâşmăriţa ! 

Ce vii aşa înfocată, 

Cum n'ai venit nică odată ? 

Cum v'oii veni înfocată 

La birtul tăi ai venit 

Un voinic ardelenesc 

Cu tri cai moldoveneşti, 

Unul negru ca un harap 

Unul cu stâua pe cap 

ŞI unul este cam sur 

Plateşce o ţ6ră singur. 

Daci r6ndu dar aşa 

Spune-mi tu tăptura sa ? 

Nici nui mare, nici nui mic, 

Cumu'i omul mai voinic, 

ŞI să uită pe sub frunte 

Şi nu prea vorbeşte multe 

Și să uită pe sub gene 

Şi lumea de el se teme
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Pe din sus de budişoră 
Infierează, mustăcidră 
Dacă'i rendul dar așa 
Dă'i vin cât o putea bea 
Şi de bani nu'l întreba, 
D6ră tul poţi înbeta, 
Turcii să” potă lega. 
Fa 'napoi să înturnă 
Și ?n fâgădăi se băgă, 
Şi Gruiţa întrebă : 
Unde-ai fost mâţă Vetrână 
In vecini după lumină ? 
Fie curvă mumă-ta 
Caut că eşti de legea mea; 
Că gata ar fia ta, 
Palma, şi spătuța mea. 
Vin bun lui că tot îi da 
Voe bună îi făcea 
Dor că *1 pâte îmbăta 
Turcii să pâtă lega, ! 
Și Gruiţa se "mbetă, 
Şi n Teligrad se culcă, 
ŞI dacă el adormea 
Turzii tot aşa vinea 
Ca cum vine Şi plâia; 
Şi nu-l cuteza, lega, 
Numai pă&ru-'i clătina 
Şi toţi Turcii tremura, 
Şi nici că-] putea lega. 
Dar veni un ture mic de stat, 
ȘI al dracului de sfat, 
Şi Gin grai aşa grăia : 
Turciior bolundilor (nebunilor) 
Da ce staţi de nu'] legaţi ? 
Asta'i Gruia lui Novac, 
Care bate țerile,
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Ne tae capetele. 

Atunci Turcii se 'nfocară 

Şi pe Gruia îl legară, 
Cu trei funii de mătase, 
Ca mâna prin cot de grâsă 

Şi cu trei de ibrişin 

Cum n'am mai vădut legând, 

Și cu una de fuior 

Ca fluerul la picior. 

Dar nu ?] legară de trăit 

Ci-!l legară de perit. 

Nu-l legară omenesce 

Că] legară hoheresce 1) 

Şi pe Gruia mi-l duseră 

Jos pe lângă fundul mării, 

Unde. bagă Turcii robii. 

In temniţa cea de peatră 

Tot în pente ferecată; 
Iar Novac din graii grăia, 

Către-o cârbă ce avea, 

De când ai fost Gruia mic 

Ştia vorovi (vorbi) un pic : 

Hei corbiţă, corbă negră 

Du-te'n lume-n ţâra-'ntregă 

Adă-mi veste de fecior, 

Ca de dorul lui mai mor. 

Tu cârbă de-i face aşa, 

Tot cu carne te oii ţinea 

Si cu vin te-oiii adăpa. 

Să luă cârba sburând, 

Pot din gură croncănind 

Şi din aripi şuerând. 

Când sbura c6rba pe sus 

De Gruia nime i-a Spus, 

——— 
  

*) Henghergce. 
 



  

Da când sbura mai pe jos 
De Gruia veste a scos. 
Că'i legat în Ţeligrad 
Şi'n temniţă îi băgat. 
In temniţa cea ae peatră 
Tot în pente ferecată. 
Şi rupse a croncăni 
Şi Gruia a sudui. 
Du-te dracului, cârbă n6gră 
Tu. ochi negri vrei să-mi mânci 
Faţă albă vrei s&mi strici ; 
Iar cârba din graii grăia: 
Eu ochi negri nu'ţi mâne 
Faţa albă nu ţi-o stric ; 
Ci's trimesă de Novac, 
Ca săi caut pe fiul drag, 
Că dacă ei l-oiii afla 
Tot cu carne m'a ţinea, 
ȘI cu vin m'a adăpa. 
Corbule tu dragul mei 
De-ai făcut în lume bine 
Fă acuma şi cu mine, 
Sbâră tun cânțălarie 
Şi ia tintă 1) şi hârtie, 
Bagă mânamn buzunar 
Scâte până, călămariă, 
Şi le pune pe genunche 
Să scrii tati patru cuvinte: 
Să lase somnul şi beţia, 
Şi a lui tâtă domnia, 
Şi iee călugăria, 
Totă nâptea ca să vie, 
Că mâne-n prândul mare 
M& scot Turcii la perdare, 

1) Tintă== cerneală, 
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Când fu prândqul cald pe mâsă, 

Cârba fuse în ferestră,. 

Cum Novac cartea cetea, 

Nici de prând nu'i trebuia 
Şi la grajd că alerga 

Şi murgul şi'l înşela 

Şi galbeni că îşi băga, 
Nu'i băga cu chivăra 

Căi băga cu ferdela 
Şi pe murg sus îi punea; 

Şi murgul încăleca, 
Şin Jur sabie încingea. 
Una a-mână lua 

Că, scia căii trebuia. 

In Tăligrad se băga 
Şi din graiu aşa grăia: 

'Pureilor comindilor 

Eivs trimis de'mpărăţie 

Se'mi daţi robul vostru mie, 

Sl bag la călugărie ! 

Nu ni robul nouă de dat 

Că'i robul de spânzurat. 

Dacă e cam tinerel 

WVaş da mulţi galbeni pe el; 

Galbenii cu chivăra 

Talerii cu ferdela 

Şi de-ar fi de a n6stră parte 

I"aş duce să'l înv& carte. 

Nu ni robul de vândut, 

Că ni robul de perdut. 

Acela'i Gruia lui Novac 

Ce de trei ori ţera ne-a prădat, 

Care bate drumurile 

Şi ne taie capetele. 

Purcilor comindilor, 

Ei's popă sârbesc 15
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Daţimi”l să'1 spovedesc. 

Când la temniţă ajungea 

Uşa'n două o crepa 

Şi pe Gruia mil scotea, 

Şi Novac din graiii grăia: 

Hei Gruiţă dragul tatii 

Stăi jos şi te feresce 

Şi de lucru te gătesce; 

Tu aleargă marginile 

Ei cit mâna Gricurile 

Când or ajuns sub cetate 

S'a'ncărcat de bunătate. 

Petru 
Baladele următore de asemenea le-am audit de la Stefan Onea 

din Ponor. 

Strigă, Petru dintre lunci, 
Dintre lunci, de la doi junci. 
Nimen lume nu'l aude 
Numai dragă maică-sa, 
Care'ndată-l întreba : 
Da ce strigi tu Petre aşa ? 
O opincile ai rupt, 
O juncuţii i-aj perdut, 
O merindea ai găţat 
De strigi aşa tulburat ? 
Nici juncuţii n'am perdut, 
Opincile nu le-am rupt, 
Nici merindea n'am gătat, 
Fără eu, că m'am scăpat, 
De do că am adormit 
Sub un pom mândru'nflorit. 
Florile m'ai năpădit, 
Şi în sîn mi Sa vârât 
Un şârpe de cel bălaur, 
Tot cu cinci cârne de aur.
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Diua'mi bate mâneca, 

Noptea'mi pişcă inima, 

Maică, măiculiţa mea, 

Invelesce'ţi mânuţa, 

Şo bagă'n sinui mei 
De mă scapă de acest rău! 

Ba eii Petre n'oii băga 

De câr oii fi făr' de mână, 

Mai bine-oii fi fă” detine! 

De tată-său să ruga ; 

Dar nici el nu'l asculta. 

Cătră soru-sa grăia.: 

Soră, soridra mea, 

Invălueţi tu mâna 

go bagă-n sînul mei 

Că m& prăpădesc derti. 

Dar nici ea nu'l asculta. 

EI tot mai tare sbiera. 

În urmă că să gândi 

i la mândra sa porni, 

Ast-fel cătră ea grăi: 

Mândră dragă, puiul mei, 

Irvălue mânan chischineii 1); 

Ş'o bagăn sinul mei; 

Ca mie mi s'o băgat 

Un ş6rpe Ge cel bălaur 

tot cu cinci corne de aur. 

Diua'mi bate mâneca 

Noptea'mi pişcă inima. 

Eu Petre te-oii asculta 

De cât oii fi făr” de tine 

Mai bine-oiii fi făr” de mână 

Cum mâna-n sin o băgă 

Pot cinci galbeni că scotea,
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Chiva 

Prin prundarii de brăduiţă, 

Merge o dalbă fecioriță, 
ŞI cum merge gânditâre, 

Prin păduri mirositore 

Cu doi ciobani se'ntâlnesce 

Şi din gură le grăeşte: 

Pe doi boieri n'aţi vedut 

Pe-aicea să fi trecut? 

P6te noi săi fi vădut 

Dară nu iam cunoscut, 

Lesne-i ciobani de-ai cundşte, 

Cel mai mare, samăn n'are, 

Cei mai mic e mai voinic, 

Pe degetul lui cel mare 

E inel de-“ncredințare (logoână) 

Pe degetul lui cel mic, 

E inel frumos argint. 

Dacă-i Chivă treb'aşa 

Spuneţi-om n'om mai tăcea, 

Că noi d&ă, că i-am vedut 

Şi pe loc “i-am cunoscut. 

Sai dus Chivă sus la munte 

Unde-i vinul mai de frunte, 

Unde-i vin de bâmbe grasă 

Și crâşmaărița frumbsă, 

Tot beură şi mâncară 
Până eri de către sâră. 

Vine qiua Vinerii 
Chivuţa, să bolnăvi, 
Când era de către s6ră, 
Ingălbeni ca, o csră, 
Când era la, med de n6pte 
O treceau sudori de morte. 
Când fu deş de diminţă
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Chiva trecu din visţă, 
Când r&săreai zorile 

O cântat surorile, 

Sâmbăta, Dumineca 

Cuscrii caii-"mpodobea, 

Şi la drum că se pornea 
Da "nainte cin' mergea? 

Mere, mire tinerel 

Cu cuşma cr6ţă de miel. 

Când la portă că sosi 

Mirele din graiu grăi: 

la eși Chivă pân'afară ! 

De'ţi mătură curţile 

Şi descue porţile. 

Adă apă cuserilor 

Cuserilor cu doniţa, 

Murgilor cu găleta! 

Eşi tata Chiviă 

Până-n pragul tindii. 

De suspin abea grăia 

De lacrămi abia zărea. 

Scobori mire tinerel 

Cu cuşma creţă de miel, 

Că Chivuţa a murit 

De Joi, de când v'aţi dus voi, 

Mortă-n casă după m6să 

Tot în perini de mătasă. 

Mirele nu să-'ncredu 

Și strigă a doua 6ră; 

Ean eşi Chivă pân'afară ! 

Deţi mătură curţile 

Dei descuie porţile ! 

Adă apă cuscrilor, 

Cuscrilor cu. doniţa 

Murgilor cu găleata ! 

Eşi mama Chivii
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Până'n pragul tindii, 

Cu păr galben despletit 

Jos pe braţe slobozii 

De suşpin abia grăia 

De lacrămi abea zărea : 

Seobori mire tinerel 

Cu cușma crâţă de miel 

Că Chivuţa a murit 

De Joi de când v'aţi dus voi, 

Mârtă'n casă după mâsă 

Tot în perini de mătasă 

De nu credi, haida şi vedi. 

Mirele descălecă 

Și în casă cum intră 

Se uită şi lăcrămă, 

Şi din graii aşa grăia,: 

S6cră, s6cră, draga mea 

Ia, tu giolgiă, din patru foi 

Şi ne 'ngr6pă p'amândoi : 

Ia tu giolgii, din patru laţ 
Şi ne-ngrâpă ca pe fraţă ; 
De la mine să tot crâscă 

Un firuţ de famfir 

De la Chiva trandafir 
Să tot crâscă, Şi lăţescă 
In capete să se-ntâlnâscă, 

Ca să, vadă lumea tâtă 
Ca, fost dragâste curată 
Dintr'un june şi o fată! 

TH'lorea 

Sus la codru-m Husustă 
Are Nandru un făgădăti. 
Dar are şo fată mare 
A căreia nume-i Fl6re ;
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la mers vestea de frumâsă 

Până-n ţâra ceă Turcâscă. 

Când Joi diua se făcea, 

Florea peru-'şi peptena 
Şi frumos şi'] dimpletea, 

Faţă dalbă, când ştergea 

Pe fereastră căuta, 

De la inimă ofta 

Şi din gură cuvenita: 

Nu ştii maică draga mea! 

Ori-că Oltul a vă&rsaţ 

Ori-că câmpul a "niloriţ, 

Ori-că Turcii s'or pornit 

Şi la noi vin la peţit ?! 

Dacă-'i rândul dar aşa, 

Du-te Flâre şi te-ascunde. 

Prin grădină, prin stupină, 

Prin valuri de giolgiuri, 

Prin viguri de postavuri, 

Tu Flâre acolo te-alină 

La tufa cu mătăcină. 1) 

Cuvâutu nu fu sfârşit, 

ŞI Turcii au şi sosit. 

Ei în casă cum intrată 

De Flore că întrebară, 

Că n'a eşit ea afară 

De-a eşit s'o cheme iară. 

Dară Nandru suspina 

Şi din gură, cuvânta.: 

'Tureilor comindilor ! 

Pare-mi bine că aţă venit, 

Dar n'am fată de mărit, 

Că de când sa măritat 

  

  

1) Un fel de iarbă bine mirositore, să mai dice şi mătăcina stu- 

pilor, fiind-că se frecă cu dânsa coşniţele.
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Are feciori de-nsurat. 

Insă Turcii nu credeai, 

Se puneaii şi o căutaii 

Şi pe Fl6rea "mi-o găseaii 

In gradină la stupină 

Sub tufa, de mătăcină 
Ls-a căzut la Turci pe mână. 
Fidrea din grai cuventa : 
Tăicuţă de m& vei da, 
Ardă focul crâşma ta, 
Ba chiar şi pe dumnea-ta. 
Iară Nanâru-i răspundea. : 
Ei Plâre nu te voii da 
Până capul sus mi-o sta. 
Dar Turcii Gmeni de câne 
Nu se prea r6gă de mine. 
Capul Nandrei îl tăiară, 
Şi în bâre îl sculară. 
lără Florea când vedea, 
Mai tare se-nspăimânta : 
Către maică-sa dicea : 
Mălcuţă de mă vei da 
Arq8ţi focul crâşma ta 
Ba chiar şi pe dumnea-ta! 
Jar măicuţa'i răspundea : 
Ei Florică nu te-oii da 
Până capul sus 'mi-o sta. 
Dar Turcii Gmeni qe câne, 
Nu se prea râgă de mine, 
Pe loe paloşe scotea 
Şi capul că il tăia 
Şi în bâre îl scula. 
lără Florea când vedea 
Şi mai rău se-'nspăimânta, 
Şi din gură cuvânta: 
Deslegaţi'mi Turci mâna
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Să pot face semn cu ea, 

Toţi vecinii să-“mi scot 
Si părinţii să"mi "'ngrop. 

Turcii 'ndat'ai deslegat. 

Vecinii sai adunat 

Părinţii şa 'ngropat. 

Apoi arcil purcedea 

Către țâra lor pleca. 
Dar Flârea, din graii grăia: 

Deslegaţi'mi voii mâna 

Mâna mea, de-a direapta 

Ss'mi ridic ei baerul 

Că'mi dehamă 2) umărul. 

Cum de mâna-o desfăcea 

Flârea-"n Olt să arunca 

Şi din graiu aşa vorbea: 

„De cât mânăra Purcilor 

Mai bin'smuga petrilor 

Si hârană pescilor !“ 

Socora viclenă 

La pârtă la Țăligrad 

Şede un voinic rădemât 

Pe scânduri albe de brad. 

Ca, lui carte '-o venit 

La tabără de pornit. 

Când la tabără pornea 

EI Gin graiu aşa grăia: 

Maică, măiculiţa mea 

Tine mai tu nevestuţa, 

Cu colac, cu lapte dulce, 

Dâră ea nu mi S'0 duce 

Şi cu pituță prăjită, 

—————
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Şi cu vin roşu stropită, 

De i-a'i da'n di odată 

Că aşa a fost maică 'nvăţată. 

Căţ6ua de s6cră-sa, 

Ea din graiii aşa grăia : 

O vai noră draga mea! 

Că de când te-ai măritat 

Chiar nimica n'ai lucrat. 

Apa-n vase n'ai adus 

Mătura-n mână n'ai pus. 

Noru-sa se supăra 

Apa'n vase c'aducea 

Și curtea "i-o mătura. 

Căţeua de socră-sa 

Ia pivniţă o chema 

Sa-1 măture pivniţa ; 

Ş'acolo o închidea, 

Şi dacolo să ruga: 

Dâmne arde țările 

Să scape cătanele. 
De le-ai arde jumătate 

Dâr a scăpa şa mea parte. 

Cuvântul nu fu sfârşit 

Mândrul ei a şi sosit, 

Maică, măiculiţa, mea, 

Ce 'mi-ai făcut nevasta ? 
Dragul maichii fiii de Domn, 
Nevasta ta a murit 
De când de acasă ai pornit. 
Maică, măisuliţa mea, 
Hai arată-mi mormântul 
Dor "mi stempăr sufletul ? 
Dragul maichii puii de Domn 
"Grea ploiţă a ploat, 
Si mormântul lo luaţ! 
Maică, măiculiţa mea,
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Hai arat&-mi ţ&rina 

Dâr "mi stâmpăr inima? 

Dragul maichii puii de Domn 

Grei vântuţ, că a bătut 

Şi țărâna so perdut! 

Dar în pivniţa cea mare, 

Cine cânta aşa de jâle ?... 

Da, un robuţ, de ţigan 
De | am băgat de un an 

Adă-o câjă de ţipă 

Să o daii la robul tăi. 

Cojiţa las'să stee 

Şi robul lasă] să pese. 

EL tare să supăra 

Cheile că le lua 
In pivniţă că intra 

Faţă albă săruta. 

Hai nevastă draga mea 

Ce poftesci cu s6cră-ta ? 

Să se lege de rotiţe, 

De rotiţe de codițe, 

De câdele cailor, 

Din dBr&tul carălor : 

Şi să 'ncujuri satele, 

Satele oraşele 

Să se 'nveţe sâcreie 

A ţinea nurorile.



POVESTI 

Păcală şi 'Fândală 

Se dice că ai fost odată în două sate, doi 6meni. Pe u- 
nul îl chema Păcală, pe cel-Valt Tândală. 

Odată o îs Păcală către Tândală: Io mă due nainte păcălind, 
tu vină napoi tândăiina. Mergenă el a lene mainte o ajuns la 
un sat şi o is: „dee D-do bine 6meni buni!“ „Noroc bun omule!“ 
dară ce veste mai este la, d-vâstră? Veste bună. Dară la, d-v6s- 
tră ? La noi este veste ra că s'aii aprins apele. „Cum să se a- 
prindă, nu se pote“ respunseră 6menii, şi-l băgară pe Pă- 
cală în arişte. Nu trecu mult, şi veni şi Tândală şi a ss? 
„bună duia Gmeni buni!“ dară ce veste este aicea? Este 
veste ra, c'o vint un om Şi-o îs: „că s'aii aprins apele.“ Nu 
scii a dis Tândală; dar io vă pot spune cam vest eşind 
pesci la munte cu foc ?n spate. Atunci Gmenii credură şi'l 
slobodiră pre Păcală, dar el a is: că nu ese până i dai 
sute de zloți darginţ. Ei îi deteră, şi apoi eşi din arişte. 
Mai merse, ce mai merse şi ajunse la un sat. Acolo ereaii Omenii adunaţi la stat de se sfâtuiai ş'o dat bineţie Păcală: 
„bună diua Gmeni buni“ dară ce veste esţe la d-vâstră?
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Veste bună! Dar la d-vâstră ? La noi este veste ra! „Am 

audit c'o murit D-deii.“ Nu şe pote îi minciună, şi 'ndată 

"| închiseră, în arişte (temniţă). 

Nu trecu mult şi sosi şi Tândală, şi le dede omeneşte pi- 

neţie, la 6menii ce erai adunaţi. 
Ri îi mulţumiră frumos. Tândală întrebă apoi pe Omeni: 

ce mai veste este la D-vâstră? 
La noi este veste ra, co dis un om c'o murit Dumnedeii. 

Io nu scii n'am audit, dar văqui pe Sân-Petru mergând la 
mâră cu capul gol să macine pentru prinse. Omenii cre- 

dură 'ndată şi slobodiră din arişte pre Păcală şi iară îi de- 
teră 3 sute de bănci. Mergând ei amândoi aii ajuns la un 

terg, şi după ce-or mers acolo, s'or întâlnit cu un domn. Dom- 

nul cât o vtdut pre Păcală i-o dis: „dară adusai păcălele 
să mă păcălesci şi pe mine?“ Ela is: „pa le-am uitat a 

casă.“ Du-te dară după ele. M'oit duce, şi se luă Păcală i 

drum, şi se tot duse până ajunse la, un colţ de casă strâmb 

şi se puse cu umărul să ţină de el. Nu trecu mult ŞI VIDI 

domnul acela, şi vădu pe Păcală, ţinend de colţ şi”] întrebă, 

„de ce ţii de colţul acela ? | 
El a is: de aia/l ţin co qis D-dei că-l înburdă (răstârnă) 

în drum şi”ţi închide drumul să nu poţi tu mere cu căru- 

ţa. Dar hai! şi ţine tu de el până mă duc io după păcă- 

lele. Domnul se duse şi ținu de colţ. Păcală iute se sul în 

căruță şi hai! ca mai dute copile. Mergând Păcală pe drum 
a is către cociş : (surugii) să se ducă şi el să nu scape 

cum-va domnul colţul şi să închidă drumul. Cocişul iute se 

duse, Păcală, înde nu se umflă de ris acum. El erea, Şi “e 

căruța şi cu 6 sute de bânci în curea (şerpar) şi de no 

murit trăesce Şi adi. 

Pruncul şi Călugărul 

fost, nu s'ar povesti, că un 
par fi 

| 

i i 
se p'aibă unde se svârcoli, 

purece a plesni într'o faţă de arie,
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Că nu-s nici io de când îs poveştile, că-s maj din câce cu vro 

dou&-tri dile. Când maica mă făcea, poveştile pe la porta 

n6stră trecea, am luat una din frunte, o băgai la noi ?n curte 
şi-o bătu-i bine, bine, să mă înveţe şi pe mine. | 

O fost odată un om şo muiere. Omul era pe pat de morte; 

iar muierea-i era grea-mare (însărcinată). Muierea asta, domne 

feresce! nu erea ca alte femei, ea era nesdravănă. 

Vedend omul că el o muri. a dis către muiere: „daca oi 
muri io, şi-i nasce un copil, să-i dai țiță 7 ani, apoi să 
cerci tare-i destul, şi duca n'o fi tare, să-i mai dai țiţă 7 ani. 

Pruncul crescea intr'o Qi ca-n două, în două ca-n nouă 
şi tot mai tare erea. | 

La 7 ani o trimes mama pe prune în pădure după lemne 
ca, să-l cerce câtw'i de tare. 

Pruncul plecă Ja pădure îndată, dar nu cum plecă alţii 
Gmeni cu s&curea subsudră, el merea fără săcure Şi făra nici 
o armă la el. Pe care lemn cum punea mâna, cum îl smulgea 
şi dicea: cu lemne d'astea mi ruşine să mă duc acasă, că 
m'or ride 6menij. 

Pe urmă a ajuns pruncul la un lemn mare. Cum puse 
mâna pe el, cum îl smulse Şi plecă, către casă. Vinea şi 
nu scia ce aduce pe umăr, aşa i se părea de uşor lemnul. 

Cum venia el fluerând, cu pălăria ?ntr”o urechiă, intră în- 
ti”un sat, ce era locuit tot numai de bălauri. Balaurii cum 
îl vedură, săriră la el să'l omâre, Şi să fi vEdut frate apoi 
mârte de bălauri. Pruncul se roşi tot de mânie, prinse lemnul 
de-on cap&t şi să”nvârtea int”un picior cu el, şi pre care 
cum îl ajungea, cum îl turtea. Aşa omori el pe toţi bălaurii 
din sat, deo mers veste-poveste peste nouă mări şi nouă 
țări. Pe urmă ce se socoti pruncul! Pe un bălaur care e- 
rea mai de a firea Şi mai tare, lo legat tot cu lanţuri de 
un părete de casă şi acolo l'o lăsat. 

Pruncul vinea, nu vinea, că scia, la cine vine acasă. Scia că mumă-sa vrea si pună capul, dar nu purta mare frică, După ce o ajuns pruncul a, casă, nă-sa 1 întrebă in fir
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in păr ce i s'o întâmplat în pădure, şi pe cale? Pruncul i 

spune câte-tâte, scia, el că mă-sa o audit ce-o făcut el. Ui- 
tându-se apoi mă-sa. la lemn, să miră cât erea de mare şi 

numai cât crâşni în dinţi. 

Când fu în diua următre a îs mama către prunc că vrea 

mee şi ea să vadă satul unde o omorât el bălaurii. Bine! 

se meem, a răspuns pruncul, numa una'ţi spun: ei am legat 

cu lanţuri de fer un bălaur de-on părete şi să nu-l slobodi 

de acolo“ „Nu Voi sloboqi“ a is mă-sa. 
Aşa plecară, amândoi şi merseră până la satul cu bălaurii. 

Aici pe uliţi nu puteai mee că erea tot, sânge închegat. 

Mergând pruncul înainte şi mă-sa după el, odată numai 

că se opresce la casa unde erea bălaurul legat şi-l slobâde 

de nu scie pruncul. 

Pruncul merea inainte şi gândea, că mă-sa încă vine; dar 

ea, se înţelegea, cu bălaurul cum să'] omâre pe prunc. Bă- 

laurul fuge apoi şi se ascunde. Odată numai bagă de semă 

pruncul că mă-sa nu vinia, se întârce îndată îudărăt şi-o află. 

„Vai de mine! nu mai poi mee mai încolo, că sunt bolnavă 

să ne-ntârcem acasă! 
Ce să facă pruncul? Plecară amândoi către casă. Cum ai 

ajuns acasă, mă-sa s'o pus în pat Şo *meeput a geme, de 

gândeai că acum îi 6să sufletul. Apoi chemă pe prunc şi a 

is cătră el, cum o înveţat'o bălaurul: „Să mei fiul meii să-mi 

aduci apă vie şi apă mârtă, de unde s8 bat munţii ?n capete 

că numai așa m'oiil face sănătâsă,“ 

Copilul nu să mai gândi. So gătit de drum şi o plecat, 

Şo mers domne, mers peste câmpii întinse, prin codrii ne- 

tăiaţi, departe, departe pâna la o pădure. Aicin pădure erea, 

un călugăr sfânt. EL tocma şedea pe talpa căşii şi să ruga 

dintro carte. a a 

Pruncul, vădând câlugărul, i-a dat bineţie. Călugărul închi- 

dând cartea, i-a mulţumit şi i-a qis: „de înde şi până înde 

mei fiule 2% Pruncul i-a spus unde l'o mânat mă-sa. Apoi bine 

fiule îo ţi-oiu da o iapă ce-o am, să te sui călare şi să laşi
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numai după ea, că te-o duce până unde este apă mortă Și 

apă vie, 

Pruncul așa o făcut, cum îi spuse călugărul. A mers până 

inde se bat munţii în capete. 

Erea tocmai pe la ameadqi şi munţii hotineaii. 

Atunci iapa cu iuțela fulgerului s'a băgat între munţi, şi-o 

luat apă mortă şi apă vie, şi-o plecat îndăr& cu copil 

cu tot până la călugăr. Aci călugărul a luat apa cea 

vie de la prunc şi i-a dat apă dastă-l'altă de băut. Cu apa 

asta veni pruncul acasă la mă-sa şi-i d5du se bee. Mă-sa nici 

nu beu cum se cade, şi strigă: „nici asta nu mă insănăto- 

şeză. Să mei să-mi aduci purcel de serâfă selbatică cu dinţii 
de fer, şi să mă fac sănătosă!“ 

Copilul iarăşi plecă şi iară ajunge la călugăr. „Dar înde 

mei ?“ Copilul i spune unde la, trimes mă-sa. Călugărul acum 

i dă pruncului o suliță ascuţită, şi iapa, şi i-a dis se lase 
numai după ea, că/l va duce snde trebue să margă. Copilul 
se suie călări şi pleacă. Da snde nu merea, ca gândul şi ca 
v&ntul. | 

De odată iapa, ajunge sub un ştejar mare la marginea, unui 
codru. La umbra ştejarului era, dâmne! o serofă cu dinţii 
de fer culcată la umbră, şi pre lângă ea nişce purcei graşi, 
să-i rupi în genunchi. Copilul cum vedu purceii odată ţipă 
(arunca) sulița-n ei, îl luă şi fuga cu el. Purcelul începu a 
guiţa. Scr6fa s'o sculat, ca turbată şi fugi cât putu după el. 

Dar tor nu'l ajunse, pănă sosi la călugar. Pruncul se 
scobori de pe iapă, şi apoi luandu-şi rămas bun de la călugăr 
plecă cătră casă. | 

Mă-sa, erea culeată în pat. EL “i făcu de mâncare din pur: 
cel şi "i dete să mânce. După ce imbucă câte-va bucături a 
is (dis) că nică de acesta nu-i trece şi să margă să-i aducă 
pasere de inde se intălnese vânturile, cănd bat. Copilul a 
is că-i aduce şi de aceea numai săi trecă. 
| De nou pleacă copilul şi ajunge la calugăr. Acesta i dă 
iarăşi iapa şi 0 puşcă cum n'o v&dut ochi de om, apoi a dis 
pruncului: să margă până unde va vedea că din cotro bate
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văntul, apoi si mai margă puţin şi se puşce în acea parte. 

Copilul aşa făcu. El mearse şi puşcă, dar nici nu s'o mai 

uitat în puşcă şi a plecat indără&pt. Cănd o ajuns la că- 

lugăr l'o intrebat: dobandit'ai ceva ori ba? Pruncul a îs că 
nu scie dobandit'ai, ori ba, că nici nu so uitat in puşcă, 

Călugărul ia, pușca de pe umărul pruncului, se uită şi vede o 

păsăruţă mică. 

Călugărul prinde păsăruţa şi în locul ej ii dă un vultur 

Pruncul mee cu vulturul şil dă mamei sale dar ea cum a 
luat vulturul a qis: nici cu acesta nu mă însănătoşez, să mei 

şi să-mi aduci mere de aur de peste mare. Las numa pe 

mine mamă că ţi-oii aduce şi mere de aur! Nici nu mai 

făcu mulţi pureci şi plecâ. De voinic ce să făcuse acum pruncul 

nici că-i păsa de călătorii. Ajutorul lui era mare. 

Sfântui călugăr cum vede pruncul îl intr6bă ce şi cum ? 

EI îi spune că mă-sa are poptă să mânce mere de aur. 

Bine! Bagă acesta verigă de aur in geget (deget) sue-te 

călări, şi cându-i ajunge la mare suci veriga în geget. Voi- 

nicul aşa făcu. Când o ajuns la mare, o sucit veriga în geget 

şi iapa îndată a sărit cu el dincolo de mare. Vede o grădi- 

nă forte frumâsă, de nu te puteai mira de ea. 

Pruncul intră călări în grădină. Acolo era o fată de împărat 

şi cum o vEdu voinicul i-a dis: să-mi dai şi mie din me: 

rele de aur, ce aveţi aici *n grădină. 

Fata însă i-a răspuns: „bucuros ţaşi du voinice, dar ei 

încă sâmt (sum) prinsă aici şi mă pazesce un bălaur mare. 

Nici nu scapă vorba bine din gură fata şi bălaurul erea aci. 

„Ti-oiu da eu mere de aur, dar mai ântăi trebue să ne lup- 

tăm şi daca mi bate şi mi omori, atunci ţi lua mere.“ Cum 

vrei dară in luptă să ne luptăm, in sabii să ne tăiem, ori 

in puşci să ne mpuşcăm ? Ba n luptă căi mai drâptă, a 

răspuns voinicul. Şi sai luptat, d6mne! qi de vară până 

"n sâră si nică. unul nu slăbia din puteri. 

Cână erea de cătră sâră un corb sbâră pe deasupra lor 

cătră cine se ţin? 
Şi croncânesce cr, Gr, CIT, „Si 

3 mine că ţi-oiu da merele aceste 
Bălaurul a is: „ţine cătr
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de aur“. Ba nu! ţine cătră mine a, is voinicul că ţi-oiu da 
trei stârvuri !* Cum auqi corbul vorba, de stărvuri, s'a plecat 

cu aripile 'n mare şi şi le-a udat, apoi a venit şi le-a scu- 

turat deasupra voinicului. Voinicul a prins puteri nouă şi 

înde nu se sutulcă, şi-l ia pe bălaur pe lângă şele, şi-l 

trânte de se bagă 'n pămănt până n grumazi. Acum îndată 

tae capul bălaurului şi-l aruncă căt colo. 7oiniculerea voios. 

Culege câte-va, mere de aur şi plecă cu ele. Când o ajuns 

la mare a întors veriga şi iapa o sărit cu el peşte mare. 

O mers pănă la călugăr acasa şi o lăsat iapa şi veriga la el 
După ce-şi luă r&mas bun de la, călugăr plecâ cătră casă. 

unde ajungând află pe mă-sa sculată, 
Căt ce-l vede mă-sa i dice: „cu ajutorul lui D-deu m'am 

sculat; bine c'ai venit, !* | 
După ce şedu voinicul pe un scaun a is mă-sa: „S& văd 

acum căt eşti tu de tare! Bine! a dis voinicul. 
Mă-sa s'apucă şi-] l6gă cu nisce funii grâse de un stălp. 

Voinicul se suce o dată şi funiile tote să rup, ca şi cănd 
n'ar mai îi fost. 

Stăi să te cerc a doua-6ră, a is mă-sa. „Bine dară“! a 
răspuns voinicul. Mă-sa inde nu-l legă acum, cu nişte lan- 
țuri grele, căt piciorul de grâse Şi cu funii de mătasă. Vo nicul 
se suce ântaia ra, se suce. a doua, se suce a treia Gră, dar 
nu pote să rupă funiile şi lanţurile. Atunci 6să de după 
cuptor un bălaur mare, şi-l omoră pe voinic, 7] taie tot 
bucățele. Pe când trupul voinicului erea tăiat tot bucățele 
sosesce iapa călugărului. 
Cum a văqut mă-sa, iapa, a luat o păreche de desagi şi 

bagă trupul copilului in ej dicend iepei: „acum portă-l şi 
mort, cum Vai purtat viu! lapa in fuga mare alârgă până - 
la călugăr. Acesta V&d6nd trupul voinicului, ia bucățele de 
bucățele şi le pune una către alta, apoi aruncă apă mârtă 
peste el şi tot trupul să incheia, stropeşte apoi apă vie şi 
voinicul îndată a înviat. E] însă nu erea voios ŞI a dis 
câtră călugăr că nui inimă în el, o ” 

Atunci călugărul i-a dat o flueră Şi i-a dis să margă la
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mă-sa să-i dică cu fluera. Voinicul așa, făcu cum i-a dis. A 

mers la mă-sa, a început a-i dice din flueră, iară ea nu lo 

cunoscut şi-o început a juca cu bălaurul. După ce au gătat 

cu jocul a dis mă-sa că ce cere pentru că le-o qis cu fluera? 

Nu cer mare lucru, fără numa, inima copilului vostru, a dis 
voinicul. Mă-sa scote inima dintro ladă şi i-o dă, Voinicul 

pleacă şi merge la călugăr. Acesta ia inima şi o pune in 

ciocul păsăruicei, ce o adusese de unde se întâlnesc vănturile, 
Păsăruica cu ciocul îi bagă inima pe gură. Acesta în- 

dată se schimbă *ntrun porumb şi așa. sbâră la mă-sa şi 

intră, pe ferâstră. Să apucă apoi şi aruncă merele cele de 

aur, carele stătură până acum nevedute intrun podişor. 

Bălaurul se aplâcă se le iee, atunci voinicul îndată-i taie 

capul cu o sabie, ce rămase dela tatăl săi pepărete. Aşa 

o scăpat lumea de bălauri. 
Voinicul o trăit apoi în pace, el o mers după fata cea de 

impărat din gradina cu merele de aur, o adus'o la el acasă 

şi s'a casttorit. Călugarul i-o cununat şi o fost un ospăț mân- 

dru şi frumos cum nu s'o mai pomenit. Voinicul traesce şi 

adi de no fi murit. Mă-sa, numai cuteză se dică nică o vorbă, 

Me suii pe o şea şi-o spusei aşa; s6ua a fost ruginosă şi 

povestea mincin6să. 

Me suii pe o gaină să nu viu pin tnă. 

Petru Cenuşotca 

(poveste din Criscior) 

O fost ce-o fost, că de n'ar fi, în lume nu sar povevesti. 

O fost un om, ce-l chema : Impăratu-roşu. El avea trei feciori. 

Doi, feciori, ca alta lume, iar al treilea nu plătea doi bani. 

Alt cum numele încă-i era după firea lui. El avea numele 

de: Petru Cenuşotca. | LL 

Ăst nume i-l'o dat tatăl săii pentru că tot în gura cuptorului 

a şedut, de când era mic până ce-o trecut de 19 ani și diulica,
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întregă o petrecea cernând Ja, cenuşă şi jucându-se cu cărbuni. 
După ce trecură toţi trei feciorii de anii cătciiei, or dis cătră 

tată-so ; | 

„Tata să ne laşi să plecăm în lume se vedem harnici suntem 
noi să trăim! 

Bine-o is tata-so, să mereţi : dar ce să, caţi în lume Cenuşoteo? 
Ce o face cenuşa fâră tine ? . 

„Oi văii io ce oii face, nu scii din ce tufă sare epurele !* 
„Fie dară! a răspuns tată-so, du-te şi tu c'or mai câştiga 

&sti fraţi de tine să nu pei de fome!“ 
Feciorii plecară la drum şi fie care căpătă de la tată-so 

câte-o păreche de desagi şi bani de drum. Şi mearsă cei trei 
fraţi până la un loc de înde drumul ducea în trei părți. Aici 
încă Cenuşotea, să arătă mai sfătos, şi o îs fraţilor săi: 

„MSI fraţilor! se lăsăm bâtele nâstre aici, şi peste 21 ani 
să ne înt6rcem a casă şi să ne întâlnim iară aici.“ 

De aci fraţii se despărţiră şi Cenuşotea, apucă pe drumul 
din mijloc, şi-o mers multă lume-'mpărăţie, cugetai acum că- 
no fostda cându-ilumea în cenuşă. Intr'o seră ajunge Cenuşotea, 
într'o pădare mare de cer şi de cerulețe, şi înde şi înde se mai 
vedea şi câte-on goron bătrân, şimee prin pădure pe-o cărăruşă- 
până dă de un foc mare. La foc un moşneag, mai bătrân ca pă- 
durea, să-ncălda şi-şi usca, şolele (opinci) şi obelele. 

Cenuşotea cum văii bătrânul îi dete 5 meţie dicendu-i !“ bună 
sera moșule,“ 

El îi mulţumi, şii qice: „Ce cauţi tu fătul mei prin &st 
codru, înde nu se prea văd urme de om pământean ?% 
_Ce se caut? Am plecat şi ion lume unde-oi putea trăi, 

şi dacă-oiii putea, vreati să m&*nsor.“ 
„Apoi dacă-i aşa treaba să med, iată pe drumul ăşta, până. 

colo la dealul cel nalt, acolo tei întâlni cu sfânta Lumă. 
Ea-ţi va putea, spune, înde poţi sa capeţi o muiere frumâsă ? 

j „Cenuşotea plecă, în răvărsatul dilei şi mee di de vâră până'n 
seră, şi ajunge la, dealul ce] mare, inde-i arătase moșneagul. 
Oa ă tomna Să ivise de după, deal, când dă cu ochii 

şotea de ea şi îi dice: „bună sâra 1“
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Sfânta Lună i-a mulțămit şi i-a dis:* Ce cauţi pe aici 2“ 
Cenuşotca i-a răspuns: „umblu şi io să m&-nsor şi nu pot 

să'mi capăt muere, nu cum-va aj putea să mă îndrepţi unde-va? 
Sfanta Lună i-a dis: „acum nu pot să-ţi spun, dară mâne 

ssră să ne întâlnim în dealul cela *'nalt de colo şi-ţi voiă 
spune !* | 

In diua următore Cenuşotea merse până acolo şi se-ntâlni 
cu Sfânta Lună. Acâsta căt ce-l-vedu i-a dis: 

„Bine om pămentesc ce eşti ; să-ţi spun dară despre ce m'ai 
întrebat, 

Veqi dealul cel mare dinaintea n6stră, acolo este o cetate 

cu un palat minunat, se mei până acolo, şi vei intra în el 

prin 12 uşi, la a 13-a uşă să baţi căți va r&spunde o fată 
nâgră ca fundra; să intri în lontru, dar să nu te spării de 

ea şi de ce vei zdii în casă. 
Acolo să rămâi trei nopţi. Multe suferințe vei avea, multe 

vei păţi, dar ori-ce ţi-s'o întempla să nu dici alta fără numai: 

„cu D-qeii.“ 
Cenuşotca făcu cum i-a qis sfânta Lună. A mers în palat, 

a intrat prin cele 12 uşi, iară la al 13-a uşă bătend i-a, răspuns 

o fată neagră ca ţundra: „intră !“ Cenuşotea intră şi-o fată, 

nu alta fără ca fundul căldărif, îi stetea "nainte. Ea'l întrebă: 

„ce cauţi pe aici că de 99 ani nu a umblat om pamentean ? 

el a răspuns: „aşi vrea să mă însor.“ | 

Bine !—adause fata —daca nu "ti-va fi uri de mine săţi 

fiu eu nevastă !“ 
„Nu-mi va fi urit!“ adause Cenuşotca. | 

Una să-ţi spun, dise fata cea negra, i-va Â tare cu 

grei în 3 nopţi cătu-i petrece aici, dară cine ce ţi'o face tu 

să nu dici alta fără numai: „cu D-deii ! şi intru aceea ata 

se făcu nev&dută. _ _ _ , 
Cânâ se însărâ, cam pe la 9 ceasuri, numai ce începură 

domne, a veni pe uşi şi pe feresti draci cu e6rne Ş cu o 

de cugetai că nu să, mai gată. Cenuşotca înmărmuri când îi 

vedu!
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„Da bine, a dis căpetenia dracilor, pe tine om pămentean 

cine te-o adus aici?“ Cenuşotea a răspuns: „cu D-dei.“ j 
Dracii de negrii şi turbaţi ce erai să făcură măi blăstămaţi 

şi începură a tăia pe Cenuşotea cu săbiile de-l facură tot 

fărămi şi bucăţi. Cenuşotca, când 7] tăiat cu săbiie dicea „cu 

D-deii. “ 

Când fu pe la medul nopţii, dracii oluară la feigă (fugă) 
care 'n cătrăii de nu le vedeai călcâele. 

Fata cea negră veni în lăuntru şi văii pe Cenuşotea, tot 

bucăţi, ea se apucă 'ndată, puse apă vie peste 6se şi Cenuşotca 

se făcu mai mândru şi mai frumos ca maj înainte. In noptea 

a doua iarăşi veniră dracii şi sâra, tăiară pe Cenuşotea, dară 
fata *] învie “de noi In n6ptea a 3-a nu numai tăiară dracii 

pe Cenugşotca, dar îi împrăştiară si 6săle prin casă. Fata cea 

n6gră şi acum punând apă: vie peste 6să 7] înviă. Nu trecu 

mult şi făcură, un ospăț mândru şi frumos. 

Cenuşotca şi-o adus aminte de înțelesul ce avu cu fraţii 

s&i şi-o is soţiei sale: sunt acum trecuţi 21 ari decând am 
plecat dea. casă, şi o aşi vrea mee la, părinţii mei acasă. 

Fata se învoi şi dete un inel la, Cenuşotea, dicându-i ! „ţine 
acest inel şi cându-i gândi la părintii tăi, atunci îndată vei 
fi acasă, darla mine să nu cugeţi de loc că va fi r&i de tine.“ 

Cenuşotea luă inelul şi gândi să fie la locul de inde se 
despărţi de fraţi, dar aici află numai bâta, lui că fraţii 
lui apucară a mee înainte, fiină-că, ai fost trecut de 21 ani. 
Cenuşotea cugetă apoi la părinţi şi-ndată, fu acasă. 

| Acasă era lume multă. Fraţii lui tomna, făceaii ospăţul lor, 
Şi erai în giur de mese. Cum 7] văii tată-so ŞI fraţii pe Ce- 
nuşotea *l întrebară cum de o întărdiat atâta? EL le-o spus 
tâtă păţania din fir în păr. Cana fa mai pe urmă, nu se putu 
să nu cugete la muerea sa, şi iată că ea sosesce între me- 
seni — nâgra cum era. — Mesenii toţi să spăriară. Muerea 
dracului însă nu face mulţi pureci, îi dă o palmă lui Ce- 
nuşotcă, lia de mână Şi] scâte afară, apoi îi dice: „ce 
ţi-am spus io; să nu cugeţi la mine.
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Cenuşotea se amări tare şi”-i dise: „n'am putut să nu 

gândesc la tine“. 

Nu va fi nimic adause ea. Intru aceea ca şi din gând 

ajunseră la locul, unde se despărţi Cenuşotea de fraţi. A- 

colo fiind Cenuşotca ostenit se culcă cu capul în p6lă la 
muere şi adormi. Ea mereti îi punea capu' pe un muşuroiii 

şi-i iasă o hârtie lângă el, pe care a scris: „să-ţi cum- 

peri o bâtă de oţel şi opinci de fer şi când s'or râde acestea, 

ne vom maj întâlni amândoi“ cu aceste ea se ca mai duse, 

Când s'o tredit Cenuşotea, era. singur ca cucul, cetesce 

hârtia şi plecă la drum. Ajungând într'o cetate "ȘI cum- 

pără o bâtă de oţel şi opinci de fer şi plecă "nainte. După 

ce o călătorit multă lume 'mpărăţie, ajunge la un deal tot 

de cremine şi-l gure până ajunge în vârful luj. Acolo în- 
sărâ, Cenuşotcă. Când fu pe la cina cea bună se uită în jos 

până în vale. Acolo se audi o holcă (larmă) mare şi înju- 

rături, de gândeai că se omâră 6meni. Cenuşotca, purcede 

la drum şi ajunge de vale, Aici erai 3 raci şi cari de cari 

strigau : „se trimâtă D-qeii un ânger se le impartă, avuţia 

că daca nu, se face mârte!“ 

Cenuşotca cum îi vede le dice: „ce bogăţie aveţi voi de 

împărțit 2* 

Un drac, care era, mai negru a răspuns: „avem un Jecru 

(vestă) pe care daca-l imbraci, nu te mai vede nimeni, O 

pungă, din care tot iei şi nu se gată, şi-o păreche de şole 

(opinci) cu cari poţi păşi 3 miluri; aceste nu le putem 

împărţi !* 

Las că vi-le împărţesc eii. Până cu una-alta, Cenuşotca 

pune mâna pe lecru şi-l imbracă, ia punga o pune in posu- 

nar şi şolele să face că se uită la ele. Dracii ascepta să-le 

împartă ; dar Cenuşotca păşi acum 3 miluri de pământ și-l 

întrebă pe draci: „daca-l văd ?* Ei diseră că nu. Aturci el 

se duse p'aci-ncolo ; iară dracii remaseră, cu buzele umflate. 

Până-i bate *n pălmi Cenuşotca fu la, muerea lui. „Acesta 

făcea, ospăț cu altul. Cenuşotca scia rândul căsii, intră in 

casa mulerii şi se culcă in patul ei.
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De odată vine o slugă şi-l vede şi mee de spune Ia 

dâmnă-sa că un străin îi culcat în patul ei. 

Numai de cât trimete o slugă ca să-l aducă şi pe acel 

străin la masă el veni în lontru şi se pusă la spatele mi- 

resei, dar nime nu-l putea, vedea că era imbrăcat; cu lecru. 

După ce mâncară şi se ospătară cu toţii, Cenuşotca a 

dis că fie-care să spună câte o poveste, şi pe urmă va 

spune şi el. 

Ospeţii se uitară în tâte părţile dar nu văi pe nimenea. 

Ei ăndăliră a spune câte o poveste, pe urmă începu şi Ce- 

nuşotca şi a dis: „Tot omul când şe căsătoresce, trebue 

se aibă un pat, o masă şi o ladă cu încuietore, iară la în- 

cuietore trebuie să fie şi o cheiă. Daca cheia cea de ântâii 
se perde face omul altu cu on faur. Daca, acum găsesce 
cea, de ântâii, care o făcut'o odată cu lăcatul, care este 
mai bună, cea care a făcut'o cu faurul, ori care a făcut'o 
odată cu încuetârea ? 

Toţi respunseră că cheia cea de ântâiii e mai bună! La 
aceste vorbe Cenuşotea a dis: 

„Aşa este şi aici: bărbatul cel de ântâii este mai primit 
şi mâi cu vadă ca al doilea; atunci punendu şi lecrul 
peste nevastă şi peste el s8 făcură nevăduţi, iară cătră 
6speţi a strigat: Se eşiţi care cum puteţi din casă că de 
nu, n'o fi bine de voi!“ 

Ospeţii se spăriară şi-o luară la sănătâza, care în cătrăă, 
Petru Cenuşotca a rămas singur cu nevastă-sa şi de n'or 
fl murit, trăese Şi astădi. 

Ilena Cosânziana 

(Din Trestia, comună în apropierea Bradului). 

Era în vremile bătrâne , pe când trăia. moş Crăciun mai 
alb ca n6ua, on împărat bogat cum sunt toți împărații. E 
avea on fecior ce'l chema.: Joniţă- Fet-framos. Multe cele i 
plăcea lui Ioniţă, îi plăcea Şi jocul şi ldutaşii, dar mai mult
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îi plăcea să-şi petrecă cu caii. De multe ori merea Ioniţă 

cu caii la păşune. Erea să zeuit (a uita) a vă spunecă pă- 

şunea a mai bună de trifoiu o avea împăratul lângă lacul 

numit al Dinelor. Din acest lac eşia câte o dînă când şi 

când şi să arăta Gmenilor. 
Odată, a mers Ioniţă cu stăvariul cu caii la păşunea de 

lângă lacul Pînelor. Ioniţă se culcă şi adormi lângă ţărmu- 

rile lacului, iară stăvariul "şi caştiga de cai. De-odată numa 

ce să mişca apa'n lac şi 6să pe ţermure o dînă, fată mân- 

dră, cum nu s'o vădut încă alta pe sub sore. Ea mee la 

Ioniţă, *1 sărută şi-i ice: „sc6lă iubitul mei;* dar Ioniţă nu 
să tredi Fata dndăli a plânge, 71 sărută dinsnoti, dar el tot 

nu să tredi. Supărată sentorse Dina la lac şi se afundă în 

valurile apei. 

Stăvariul după, ce “şi săturase caii, treqi pe Ioniţă şi ple- 

cară călări cătră casă. Pe drum o spus stăvariul la fecio- 

rul de împărat, tot ce făcuse qâna cu el. Ioniţă se necăji 

el pe el, de ce nu sa putut tredi. 

A doua, qi iarăşi plecară la păşune. Ioniţă, “şi puse acum 

“în gând să nu mai â6rmă de loc; dar on somn, mui dulce 

ca mierea, îi închise ochii fără voia lui. Vorba aia: „ce'i 

dulce şi mai dulce şi pe tăierii nu se duce.“ 

Dîna să din lac ”1 sărută pe Ioniţă şi cercă tâte, ca să] 

tredescă, dar nu putu. Pe urmă plecă plângând şi se a- 

fundă'n lac. | 

Stăvariul văsse şi acum ce făcu dina cu Ioniţă. Pav'că şi 

lui îi era năcas. După ce'l treqi pe Ioniţă plecară cătră casă 

şi-i spuse, cum ] sărută, şi cum plânse dâna văind că nu 

"1 pote treqi. _ 

A treia di iară mearsără Ioniţă cu stăvariul cu caii la, 

păşunea de lângă lacul Dînelor. Ioniţă să prinbla n sus, 

să prinbla ?n jos pe ţermurele lacului, numai ca să nu d6rmă, 

şi ascepta ca d61ă, d6ră va eşi dîna din lac. De-odată ce 

cugetâ, să pune jos pe iarbă şi se uita pe lac. Atâta fu 

de ajuns. Somnul iarăl fură. Ioniţă dormia dus, Pina 6să 

din lac se apropie de el 7] sărută, vrea să'] tredâscă, începe
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a plânge, nu scie ce să mai facă. Pe urmă văind că nu-l 

pâte tredi a is: „De aici "nainte n'oii mai veui.“ Luă apoi 

inelul de pe gegetul (degetul) lui Ioniţă şi '] bagă la ea în 

geget, iară inelul ei l'o băgat în gegetul lui şi apoi s'afundă 

iară în lac. 

Nu trece mult şi vine stăvariul, 7] scolă pe Ioniţă şi-i 

spune cele întâmplate cu el 

Ioniţă nu alta fără ţi-se părea că more de năcas. Se uită 

apoi pe geget şi v&du un inel strin (străin) pe care erea 

scris: „Jlena Cosânziana, din cosiţă flori îi cânță, nouă îm- 

perați o ascultă.“ 

Atâta-i era destul lui Ioniţă. El mee acasă şi tote ave- 

rile lui le'nparte la săraci. El "şi face o păreche de şole (se 

dice des în loc de opinci, nu cum-va e vorba latină „so- 

leae ?*) de fer, 'şi ia on băț de oţel, şi plecă 'n lume casă 

afle ştire despre Il6na. Cosânziana. 

Mai ântâiii o ajuns la cumnatu-so, carele ţinea pe soru- 

sa ai mai mică şi'l întrebă: „nu cum-va ai audit tu, despre 

Iiâna Cosânziana“? Nu ! i-o răspuns cumnatu-so. 

Ioniţă plecă mai departe şi ajunge la al doilea cumnat 
al săi, care ținea pe soru-sa cea, mijlocie. Intreabă Şi de 

desta : „nu cum-va scie ceva despre Il6na Cosânziana ?“ Da 

de inde se sciu io că numai în poveşti se vorbesce despre 
ea, a răspuns cumnatu-so. 

Dar dragostea, inde nu duce pe om. Ioniţă "şi 1sgă bine 
şolele cu curelele, ŞI ia bățul de oţel şi plâcă mai departe 
dus de dor. 

Pe urmă ajunge la al treilea cumnat, carele ținea pe so- 
vu-sa dia mai mare. Intr6bă şi pe acesta: 

„Tu ai văit şi ai audit multe, trebue să scii ceva, şi despre 
Ina Cosânziana ? 

Incă păn' acum n'am audit să fi fost cine-va la Il6na 
Cosâuziana se scie inde şede, a răspuns cumnatul s&ă. Mai 
bine ar fi se te-ntorci tu acasă, să nu umblii bătând câmpii 
şi să te faci de vorbă la lume.“ 

loniță tăcu şi numai el sciă, ce înâcă în inima lui. Nu
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mai vorbi multe şi luându-și r&mas bun a plecat; mai de- 

parte. Multe vă'i şi multe dealuri, mulţi codrii frundoşi şi 

multe şesuri a trecut Ioniţă. Pe cine nu-l întâlnea, pe acela 

nu-l întreba de Il6na Cosânziana, dar nime nu-i scia spune 

nimic despre ea. 
„Ce sum io bun fără Ilena, oiii mee cât ţine pământul 

şi până inde luminâză sorele “ 'şi icea, Ioniţă. Merea, şi nu 

se ostenea. Il6na nu'i mai eşia din cap. Câte-odată părea că 

e înaintea, lui, dar vedea apoi că numa “şi năluceşte el. 

Așa gândindu-se şi suindu-se pe on munte, ajunge în vâr- 

ful lui. Aici ajungea sârele numa când apunea. De oparte a 

muntelui era o peşteră întunecâsă. Aici întră Ioniţă-Făt- 

frumos şi mee, mee, dar nu dă de ţipenie de om, numai şerpii 

şi alte jivini să mişca încâce şi-ncolo, dar Ioniţă nici grijă 

m'avea de ele. | 

In urmă vede-n depărtare o zare de lumină şi se abate 

în acea, parte. Ioniţă 'şi îndoeşce pașii şi iată-l că ajunge la 

o m6ă, cum nu mai vise până aci în lung drumul lui. 

On rii repede, cu apă n6gră, ca țiumdro, mâna roţile morii, 

de gândeai că sboră. 

Bucuria, lui Ioniţă. EI intră ?n moră, dar aici nu erail 

Gmeni ca în alte mori. Şi vorba ecă vai de mora înde nu 

merg mulţi 6meni Să uită Ioniţă în drepta se uită-'n stânga, 

pe urmă dă cu ochii de on betrân, ce'şi ridica genele cu 

cârligele, atâta era de bătrân. Bătrânul nu ajungea să bage 

fănina (în loc de farina) în sac, aşa venea de gros, 

„Bună diua moşule 1« îi dise Ioniţă, bătrânului. 

„Să fii sănătos voinice !* a răspuns bătrânul, dar pentru 

D-dei, ce vânt te abate pe aici, că încă om pământean n'o 

călcat în sasta mă? 

D'apoi se vede că aşari data omului să umble peste nouă 

mări Si nouă ţări, ca să veqă multe. Am umblat şi io Şi 

încă nime nu mi-o şeiut spune după ce-am întrebat, pote 

d-ta, moşule, carele eşti bătrân ca vremea, vei sci să-mi spul. 

Bătrânul 'şi ridică genele cu cârligele, ŞI sgâesce ochii că- 

tre Ioniţă şi apoi “| întrebă : „ce caută?
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Ioniţă a răspuns: „nu cum-va ai audit ceva despre Il6na 
Cosânziană ? 

„D'apoi că mâra sastae a ei şi numai pentru ea macin io în 
totă diua Nouă pajuri aduc fie-care câte 4 saci de bucate 
la m6ră şi până'n diua următore trebue să fie măcinate“! 

Ioniţă “şi îmbună inima şi prinse putere, apoi mai una, 
mai alta şi prinse prietenie cu bătrânul. Ba pe urmă la ru- 
garea, lui Ioniţă bătrânul îl lasă pe el ca să câştige de fă- 
mină şi să o bage în saci. B&trânul se dete apoi pe nesce 
saci şi nu”i trebui multe să aârmă, fiind tare ostenit. A- 
tâta doria Ioniţă. Iute bagă fânina în saci, iară întrun sac 
se viri cum putu şi el,- şi cusu sacul pe din lontru. 

Intr'acea sosiră pajurile, făcând larmă mare, începură 
a striga după bătrânul: „gata fânina?* Bâtrânul d'abia 
se tredi din somn, 'ŞI ridică genele, să uită *n coce şi în- 
colo, dar junele nu era ca 'n palmă. Făcu ce făcu bătrânu, 
aşa somnoros, şi puse sacii la pajuri în spate, iara ele ca. 
mai du-te către casă,- ca gândul şi ca ventul. 

Bătrânul, vedi bine, a rămas în mâră că aici avea să 
m6ră bag-s6mă. Mult "ŞI bătu capul bietul bătrân, inde pâte 
să fie junele, pâte o fi cădut în apă, pâte o fi plecat iară 
pe cea laltă lume la 6menii pământeni. 

Ioniţă însă era în loc bun. Pajurile duseră sacii la, Ilena 
Cosânziana Şi “i deteră bucătarului. Acesta deslâgă, on sac, 
tomna sacul inde era Ioniţă. Mai mare ii fu spaima bucă- 
tarului, când îl vedu pe Ioniţă eşind din sac. 

„Dar cum ai ajuns aici pentru D-qei, fiind om pământean ?* 
„Bine,“ dise. Ioniţă, şi] ar&tă inelul din deget pe carele 

era scris: „Llena Cosânziana, din cosiță flori “i cănta, nouă 
împărați o aşcultă.« 

Bucătarul nu mai ise nimic şi ţinu pe 1oniţă la el în casă. 
Intro Qi bucătarul trebuia să facă pâne la Ilena Co- 

sânziana că ea nu mânca, fără numai Gin mânile lui, Io: 
Diţă a is bucătarului: „lasă-mă să fac io pânea Şi să vedi 
ce pâne bună oii face!“ 

„Bine,“ dise bucătarul.



_
 

A-
 

253 

Inde nu s'apucă Ioniţă, să sufulcă, şi frământa, pânea, a- 
poi o bagă în cuptor! Când a scos bucătarul pânea coptă 
cin cuptor nu putea să se mire destul cât era de crescută. 

O duse apoi la Il6na şi ea încă cum luă pânea în mână, 

îl întrebă pe bucătar: „cine v făcut pânea aşa crescută şi 

trumâsă ?“ | 

„Cine s'o facă, a răspuns bucătarul. Io am făcut'o.“ 

După ce s'o gătat cuptorul zesta de pâne, bucătarul iarăşi 

găti cele de lipsă ca să câcă din snoii. Ioniţă s'apucă iară 

el de pâne şi acum o făcu cu două părţi mai bună şi mai 

frumâsă ca mai nainte. ]lena se miră mult văind că pânea 

e tot mai bună. 

Pânea trecea mai iute ca altă-dată, ce să nu irâcă pâ- 

nea bună ca colacul. 
Bucătarul trebuia să câcă a treia oră. 

Lui Ioniţă îi salta inima de bucurie. Să apucă şi câce şi 

al treilea cuptor de pâne, dar acum ce să gândeşte, ce nu, 

bagă inelul Cosânzianii într'o pâne. 

Bucătarul duce iară pânea la I'6na Cosânziana, asta rupe 

o pâne pe la mijloc şi iată că cade jos on inel. Ilâna ridică 

inelul şi vede că e al ei, apoi intrâbă pe bucătar: „cine a 

făcut pânea 2“ 
Bucătarul că teacă, că pnngă, dar pe urmă trebui să spună 

că Ioniţă o făcut pânea. 

Îndată o trimes Il6na după Ioniţă, 10 adus în casă și 

văindul lo sărutat. apoi a poruncit să ise dee nişte haine 

tot de aur că hainele ce avea Ioniţă erau nelăute. 

După. două săptămâni Ilena se cunună cu loniţă-Făt-Fru- 

mos, şo tras un drăguţ de uspăţ (ospăț) de s'o dus vestea 

peste nou& hotare. 

După cununie Ioniţă căpeta, tote cheile de la Il6na. El 

era acum domn peste curţile ei. Numai de la o pimniţă 

nui dete Ilâna cheile După câte-va qile Ioniţă voia să scie: 

ce pâte să fie în pimniţă ? EI cere cheia şi llena i-o dă, și 

aceia. Mergând Ioniţă la pimniţă o descue şi se uită n lom- 

inu; dar de odată aude un glas gros dintro bute, dicend
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ca să, deschidă uşa mai tare. Ioniţă o deschide, dar pe cum 

o deschidea. sărea câte un cerc dela bute, până şăriră tote, 

şi inde nu ese on smeii căt on munte şi aţă l4 Ilena Co- 

sânziana, pe care va luato şi va dus'o (în loc deo luat'o şi 

o a dus'o) peste nou& hotare. 
loniţă dndăli a plânge, dar în zadar; după ploie cdipeneag. 

Acum de snou trebuia să caute pe Il6na Cosânziana El iși 
luă iară şolele de fer şi băţul de oţel şi plecă în lumea lar- 
gă. Mee junele nostru mee, şi mai stă şi se gândesce în 
sine; dar el era de vină şi navea cui se-mpute. După 
mari străpație ajunge Toniţă la Sânta Vineri şi bate*n pârtă. 
Sânta Vineri o is: „dacă eşti om bun intră, dacă nu, te de- 
părteză nouă hotare de aici că am o căţea cu dinţii de o- 
ţel şi tot te mâncă.“ 

Om bunu-'s, o is Ioniţă. 
S-ta Vineri îl lasă în lontru şi apoi 71 întrebă ce caută, 

Ioniţă "i-a spus tâtă întâmplarea. S-ta Vineri se uită lung 
la el după ce o gătat de spus pare că voia săi dică : inde 
nu-i cap, vai de picidre. 

„Dar bine -să nu-ți perdi nădejdea“ o is S-ta Vineri, iată 
aci "ţi daii on arc, iesta îți va prinde bine odată.“ 

Ioniţă îşi luâ arcul şi plecă, la drum. Mee multă lume 
împărăție, ca D-deii să ne ție, pe urmă ajunge la o casă, 
d'asupra căreia croncăneau corbii Şi urla lupii, de gândeai 
căi perirea lumii. 

Aici intră Ioniţă, şi dă de o babă, de gândeai căi mama âra- 
cului, avea nişte picidre ca de cal, dinţii de oţel şi nişte 
degete ca secerea. Bătrâna cum îl vede”l întrebă ce vânt 
Po bătut pe la ea. Ioniţă "i-o r&spuns că „s'ar băga slugă.“ 
Bine, o is bătrâna. Io tomna am lipsă de on slugă, să te 

bagi la mine că n'am să-ţi daii nimic de lucru, numai să duci 
Şi să aducă o iapă de la păşune în t6tă sera. 

Invoirea fu gata. Anul pe acelea tfâmpuri era numai de 
3 dile şi cugeta Toniţă on an nu ţine cât lumea. Cănd fu 
sera, bătrâna ia dat iapa so ducă la păşune, dar i-o. pri- 
chit (lo făcut atânt) se-o caştige (ingrij&scă) bine, că de nu»
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nu-i stă capul inde-i stă. Ioniţă s& sui călări şi hait la pă 

şune cu ea, nu uită însă a-şi lua şi arcul cu el. 

Mergând Ioniţă călări întâlnesce o pasăre cu piciocul rupt. 

El cum 0 vede tinde arcul s'o săgete; dar pasărea "i dice: 

„lasă-mă8 mai bine ?n pace, şi vino de-mi l6gă &st picior, 

că bine ţi-oii prinde odată“. 

Lui loniţă “i fu milă de pasere, îi l6gă piciorul şi plecă 

mai departe. După-ce o ajuns la păşune, ce s'o cugetat, ce 

nu, dar nu s'o scoborâtde peiapă, ca nu cum-va se-o pârdă. 

lapa măâstră pasce cât pasce, Ioniţă adorme în spatele 

ei, şi când pe urmă iapa aşedă pe Ioniţă pe o peatră, iară 

ea să făcu pasere şi o sburat în pădure cu alte păsări, 

unde începu să cânte. 
Când fu de cătră diuă, Ioniţă se tredesce şi în loc de 

iapă, şedea pe peatră cu frâul în mână. El începu a plânge 

aşa de jalnic, în cât unele păsări încetară d'a cânta. 

De odată numai ce se tredesce Ioniţă că pasărea la care-i 

legase piciorul, stetea lângă el şi începu a-i vorbi: „ia nu-ţi 

fie trică nimica, că va veni iapa de voe bună“. 

Atunci pasărea mdsstră porunci la, tâte paserile să cânte 

şi să caute daca se află intre ele o pasăre strină, s'o scotă 

afară și s'o aducă la, Ioniţă. Păsările cântară şi de pe cân- 

tec ennoscură pasărea cea strind. Numai de cât o scoseră 

dintre ele şo aduseră la, Ioniţă. Esta cum o vede za lovit'o 

(în loc de o a lovito) cu frâul peste cap şi îl dice: „ho, 

iapa babii nu te fă pasăre, ci te fă iapă cum al fost !“ Pa- 

sărea se face iapă, loniţă o încălecă, şi cât baţi în palmi o 

fost acasă la babă. 

Baba văind iapa, nu scia ce să facă de mânie, mee la 

iapă o bate bine şii dice: că daca o află şi a doua Gră, e 

vai de stcua ei. 

A doua sâră, Ioniţă iarăşi duce iapa la păşune Şi când 

colo cu cine se întâlnesce? Cu un sărman de epure cu 

piciorul rupt, El sz6te arcul să-l săgete; dar epurele îi dice: 

„ru mă săgeta, mai bine l6gă,mi &st picior şi bine ți-oii 

prinde odată“. Ioniţă îi l&gă piciorul şi-l lasă să mergă.
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Ajungând la pășune lasă iapa să pască, iară el remâne 

călare şi ca să nu adormă 'şi pune pe la grumadi nisce 

spini. E, dar somnu-i dulce şi-ţi vine când nici nu gândesci. 

Ioniţă, adârme, iapa ?] lasă peo peatră cu frâu: în mână, iară, 

ea se face epure, şo ia la fezgă (fugă) prin pădure cu alţi 

epuri. | 
După ce s'o tredit, vede că iapa nu-i, începe a plânge şi 

a se văeta de resuna câmpul şi pădurile. Atunci sosesce 

epurele cel schiop şiii dice: „las numai pe mine, c'om a- 

fla-o noi“. 
Inde nu mee epurele şi adună pe toţi epurii, se uită la 

ei şi cunbsce pe epurele cel strin de pe dinţi că eraii prea, 

laţi. Incepe apoi a-l muşca şi pişca până ce epurele strin 

fuge afară din pădure. Ioniţă era tomna acolea şi-i dice: 

„Bo, iapa babii nu te face epure, ci te fă iapă cum ai fost.“ 
Atunci o şi lovesce cu fiâul şi epurele se face iapă. El se 

suie călare şi hait, către casă cu iapa. Baba, pusese o căl- 

dare cu apă la foc şi numai ce clocotea apa, ea ascepta, să 

vină Ioniţă fără iapă acasă, ca să-l fierbă în căldare de vii 

apoi să-l omore. Când văii iapa, era se crepe de mânie, 'şi 

muşca cu dinţii cei mari limba şi nu ice o vorbă lui Io: 

niţă. — Mee însă baba n6ştră la iapă şi c'o frigare arsă bate 

iapa până îi curseră sudorile pe frunte, apoi îi prâchi de snotii- 
să, se ascundă ca, să n'o mai afle. i 

A treia s6ră Ioniţă mee iară cu iapa la păşune, el iară, 
adorme, pare că fu făcătură pe el. Iapa acum se face on 
stejar bătrân la mijlocul pădurei, tocma acolea Şo implan- 
tat rădăcinele, inde durmia epurele cel schiop, "1 tredise 
sărmanul din somn. 

Când se tredi Ioniţă, iapa ca-n pălmi. Din ce fu necăjit 
mai nainte, acum era, mai necăjit. Văise cât e de turbată baba. 

Dar vorba cea: când necazul *i mai mare, D-do "i de a- 
jutâre. 

„Iată că sosesce pasărea cea măâstră şi epurele cel schiop 
şi-i dic: nu te supăra nimic, ai bun băț în mână, trăsneşte 
cu el pe toţi arborii din pădure Şi găsi iapa. Ioniţă aşa.
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făcu. Când trăsni ştejarul cel bătrân, iapa sare eât colo, iară 
el îi dice: „ţioă iapa babii, fă-te iapă cum ai fost“ 

Stejarul să face iapa şi Ioniţă plecă către casă; cât *l-a 
văst baba cu iapa, aşa s'o rânjit de tare în cât unii dinţi i-o 
renâns bine frumos încârligați. 

Anul se plinise acum Şi Ioniţă îi dice babii: aşa-i că bine 

te-am slujit? „Bine“ răspunse baba. Vin» acum în grajd 

să-ți alegi on cal, cum ne-a fost tomneala! Dar mai ântâii 
să ți dai să mâneci ceva că-i fi fiămând. Ioniţă se puse la 

mâncare şi pe când mânca mai bine, pasărea, care îi legase 

piciorul, intră pe ferestă la el in casă şi iute îi şopteşte: 
„Să-ţi alegi calul cel mai urit !* 

După mâncare a mers Ioniţă cu baba în grajd şi inde 

nu-i arăta baba, tot feliul de cai: roibi, murgi, porumbi ş. a. 

şi-l dise să-şi aleagă unul. , 
In fundul grajdului era on cal urit riios, de se nu te uiţi 

“la el, 

„lesta să-mi-l dai, o is Ioniţă“. îi 

„Cum să-ţi daii acela de ruşine ,“ a r&spuns baba, ia-ţi 

altul, care vrei. | 

Dar Ioniţă numai pe acela '] doria şi baba o trebuit să-il dee. 

După ce-o căpătat loniţă calul, ş'o luat rămas bun de la 

baba, ş'o plecat la drum. Abia a eşit cu calul din curte a- 

tâta era de prăpădit. 

Dar nai grije că se facu apoi cal, A rânchezat calul cel 

-riios odată şi so făcut on cal mândru să sbori în nori cu 

el. Avea 14 spline acest cal şi nu se ostenia nici când. 

Ioniţă se suie călări şi când o gândit că-i la Il6nă, o şi 

sosit acolo la curţile smeului. | Ş | 

I6na ducea apă de la fântână şi cum o vădu loniţă, o 

îmbrăţișă şi-o sărută. Ea 7] cunoscu îndată. 

Apoi se suiră amândoi pe cal şi ca mai dute. 

Smeul însă prinse iute de veste şi inde nu încălecă pe 

calul lui şi fugea, fugea cu el, să rupă pămentul, numai 

să-i ajungă. După ce-o zeşt smeul că nu-i pote ajunge, o 

i ) Ss 
strigat cătră calul lui Ioniţă: să arunce Jos pe domnu ,
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că-l va scălda tot în lapte şiii va da de mâncare numai ză- 

har şi ovă&s. Ioniţă audind aceste o strizat cătră calul sme- 

ului că îi va da de mâncare tot trifoi şi-l va scălda în 

picuri de rouă. 

Cât ce audi aceste calul smeului '] vântesce pe smei 

de-l face tot fărâme şi-l zdrobesce cu pici6rele, apoi fuge 

şi ajunge calul lui Ioniţă. 
Ioniţă se suie apoi pe calul smeului, iară Ll6na Cosânziana 

rămâne pe cel-l-alt zi se duc, apoi duc, multă lume împe- 

răţie, trec nouă hotare, şi ajung a casă iară. 

După ce ajunşeră la palațurile Ilenii, făcură apoi o nuntă 

şi adunară lume multă. Era la nunta iasta, tote şlânele lacului 

şi cântaii şi juca, nu s'o mai pomenit nici în cer, nici pe 

pământ. 

De n'or fl murit mirii trăesc şi astă-di. 

Mă, suii pe on cărbune şi n'am ce mai spune ; m'am suit 

pe o custură rugin6să şi-o spusei cam mincin6să. 

Ilena Costânteana 

(din comuna Ribiţa, lângă Crişul-alb, aprâpe de Brad). 

O fost odată fost, că de n'ar fi fost, nu sar povesti ca 

un purece a plesni. Or” fost on moş şi-o babă, bătrâni amân- 

doi, albi pe cap, de gândea-i că i-o tot nins de cânduii lu: 

mea. Până fură mai ţineri şi până când le şedea bine cu 
prunci în brațe, nu avură bătrânii noştrii nică on prunc. 
Şi ce să vegi! Acum la, „bătrâneţe, una-doug, baba b&- 
trână apucă, grea. Cum, cum nu! dar bătrânul din când 
în când, aşa umblând singur dicea: o să se ducă minune de 
noi, acum la, bătrâneţe să legănăm şi pruncii noştrii. Cum 
s'0 întâmplat şiiasta, nu-i lucru mare, că multe minuni s'or 
întâmplat în lume. 

Intr'o bună dimineţă se scâlă bătrâna, pe la cântatul co- 
coşilor de diuă, şi mai direge una, mai alta prin casă, ca 
muierea vrednică (în loc de harnică); dar nu erea, voisă și 
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glumeţă cu bătrânul, ca altă dată, pare-că o păscuia (avea, 
presimţire) ceva, erea nscăjită, şi pace. Se crăpase bine de 
diuă, de puteai să, vedi bine'n casă. Bătrâna luă o mătură 
şi dndăli ţîncepu) a mătura prin casă, cum-i datina la muieri. 
U blestămată de aşchie însă îi tot săria pe dinainte, fap 
dincoce, țup dincolo! Inde nu se cătrâni bătrâna, căci ori. 
ce făcea aşchia, colea rămânea, şi n'o putea mâtura în gu- 
noii. Pe urmă, nică una nici alta, bătrâna pune mâna pe 
aşchie şi ţup cu ea'n gură şo-'nghite. 

Aşchia fu înghițită în ceas bun. Nu trecu mult şi bătrâna 
făcu on prune frumos şi trunchios, cum n'o mai fost altul 

pe sub s6re. Când fu pruncul de o di, erea ca altul de o 

săptămână, când erea de o săptămână, erea ca altul de o 

lună, când erea de -o lună, erea ca altul de on an Creştea, 
creştea, pruncul a minune, şi erea de bucuria părinţilor. 
Când fu vera, bătrânul şi bătrâna văiră că 6menii merg 

la sapă la cucuruz. Ce să facă şi ei, merseră la sapă. 
Pruncu ?] vrea lăsa acasă, dar nu avea cu cine, că leac 

de om nu era pe a casă. Nici nu prea era inima la loc 

bătrânei să-şi lase pruncul dinaintea ochilor, de aceea '] du- 

seră cu ei la sapă. 

B&trânul şi bătrâna săpa de dimineţa până sera, iară pruncu 

lui îi făcea umbră şi acolo 7] lăsa, cine să fi şi stat tot 

după el. Pruncul să mai juca, dar maişi plângea. De câte- 

ori însă plângea, mamă-sa îi icea: „taci tu dragul mamii, 

când vei fi mare ţi-oiii da de muiere pe Ilâna Costânteana 

cu părul de aur.“ Pruncul atunci îndată tăcea. _ 

După ce crescu pruncul mare o is către mă-sa: „NO mamă 
s'mi dai de muiere pe ll6na Costânteana cu părul de aur, 

că mie de alta nu-mi place!“ 
Vai! dragul mamii, da io de inde să pot aduce pe Ilena 

Costânteana, că numa din poveste i-am audit de nume. 

Dacă aşa-i tr6ba las că mă duc io s'o găsesc numa fa-mi 
merinde de drum şi să-mi bag în traistă. dar nava 

Mă-sa ăndăli a plânge şi a'] ruga să nu morgă, ar n an 
ce-i face. El nu vru s'o asculte. După ce i-o gătit merin-
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dea şi o puso în traistă o is către mă-sa: „Să nu fii supă 

rată după mine că acum îs om de a trăirea.“ 

Junele plecă apoi cu D-do la drum, şo mers prin câm- 

pii ierboşi, prin codrii frundoşi, peste dealuri, peste văli, 

nouă mări şi nouă ţări, o mers multă lume împărăție, ca 

Dumneqo să ne ţie. In urmă o ajuns într'o pustie tăcută, 

inde nici păsări nu ciripea, nici frundele nu se clătea, A- 

colo odată junele nostru: Petru-Păr-Frumos, că aşa-l chema, 

vede nişte curţi mândre şi fiumose, In acele curţi şedea 

Sfânta Mercuri 

Petru-Păr-frumos intră în casă, dar nu văii pe nime ?n- 

lontru. Sfânta Miercuri era la biserică. Petru, văină că-n 

casă nu-i câștigat luă mătura de dupa uşă şi cât baţi ?n 

pălmi casa, fu câștigată şi tote puse la locul lor, apoisă pi- 

tulă sub on pat. Când veni Sfânta Miercuri acasă îi fu mai 

mare mirarea, văind cât de mândru-i câștigat în casă; 

şi de aceea o is: „cine să-mi fi aşedat aş frumos prin 

casă ? De laşi şti io, cu mare dar Vaşi dărui.“ 

Petru-Păr-Frumos a răspuns : „io-'s acela,“ şi eşi de sub pat. 

Sfânta Miercuri, bună cum era de inimă, ?] întrebă pe Pe- 

tru-Păr-Erumos: „Ce cei (ceri) de la mine, fiind-că "mi-ai 
căştigat casa 2“ 

„Nu cer nimic alta, a r&s)unas Petru, fără numai să-mi 

spui, inde locueşte Il6na Constânteana 2“ 
„lasta nu-ţi:o pot spune, a is Sfânta, Miercuri, că io încă 

nu sciu. Dariată “ţi daii on frâii de aramă, şi când vei avea 
lipsă de cal să scuturi numai frâul, şi "ţi-o veni on cal de 
aramă, gătat inşelat numai să te sui călări. Plâcă, şi mei. 
la Sfânta Vineri, pâte că ea o se: inde şede Il6na Costânteana.!* 

Petru, cum audi aceste vorbe, să'i vrea fi dat ori-ce, nu 
ar mai fi asceptat. El luă frâul şi plecă la drum. 

Când fu pe la prânqul cel bun, sosi la nisce curţi frumâse. 
Aci locuia Sfânta Vineri. El intră în lontru, dar nu află pe 
nime acasă. În casă nu era măturat, de aceea Petru luă 
o mătură şi câştigă frumos în casă, inde nu ştergea Petru 
laviţele de prav, de gândeai căi la el acasă. După ce gată
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cu orânduitul s8 bagă Petru sub on pat. Intro clipită sosi 
şi Sf. Vineri de la biserică, şi văind casa frumos căști- 
gată 0 is: „să sciu cine 'mi-o câştigat casa, laşi dărui cu 
mare dar.“ 

Junele nostru eşind de sub pat o is: „io sum.“ 

Sf. Vineri se uită lung la Păr-Frumos, apoi ?] întrebă : 
„Ce cei de la mine pentru că "mi ai curăţit casa ca o oglinâă 2% 

„Nu cer nimic, numai să-mi spui inde locueşte Ilâna, Con- 

tânteană ?“ 

„Vai! dragul mei, cu tâtă inima “ţi-aşi spune, dar io 
încă nu scii, o is Sf. Vineri. On dar frumos însă să-ţi dai. 

Iată aci on frâii de argint, şi când vei avea lipsă de cal, să 
scuturi numai frâul şi îndată ţi-o veni on cal de argint cu 

frânele şi şalele de argint, gata numai să te sui călări pe el!“ 

Petru luă frâul şi tăcu mulcum (se aude şi mulcuma). 
„Să mei la sf. Duminecă-— grăi Sf. Vineri—pote că o sci 

că are on fii: Sorele, acesta pote va sei, altul nu!“ 
Junele plecă, şi merse, merse până a ajuns la Sfânta Du- 

minecă. Sfânta Duminecă încă nu eşise de la biserică, că 

era qi de sărbătâre. Junele intră în casă, şi câştigă 

frumos, apoi se tupilă sub pat. Nu trecu mult şi veni 
Sf. Dumineca Şi ea cum intră în lontru, văind casa îs Ș 
tigată o is: „Mare lucru i-aşi da, să scii cine mi-o orâzmuitit 
în casă“! 

Petru ese de sub pat şi ice: „io-s acela!“ i 

Sf. Duminecă parca nu putea să creda. Intrebă apoi pe 

june: „Ce cei de la mine, pentru-că mi-ai lucrat atâta ? 

„Nu cer mare lucru—a răspuns Petru—fără să-mi spui, 
inde locuesce Ilâna Constânteana ?“ | 

„Bucuros ți-aşi spune dragul mei —0 is Sf. Duminecă, — 

dar io încă numai de nume i-am audit! S& ascepţi însă că 
iată acuşi e la amedi, când fiul mei, Sârele stă în loc > 

vine la mine, şapoi Joi întreba. Dacă no sci fiul mei, n 

mai sci nime pe lume. 

Junele o râmas aci, şi se odi 
Cână fu la, amâqi S6rele stâtu pe 106, 

hni că era ostenit de drum. 

iară mă-sa îl chemă
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acasă, şi ducându-se cu el în pimniţă (pivniţă) ca să nu se topâscă lo întrebat că: „inde ş6de Il6na Constânteana ?: Sântul S6re a r&spuns : „l&na Constânteana, locueşte în- tr'on munte de Glajă (sticlă) inde om pământean nu pâte să calce!“ Apoj eşind sdrele din pimniţă, s'o dus p'aci-încolo £ iară Sfânta Duminecă o spus lui Petru inde şede Il6na Con- stânteana. 
Pe&r-Frumos nu mai putea de bucurie, el mulţumi frumos la, Sf. Duminecă, apoi luându'şi sănatate bună voia să plece. Sf. Duminecă, însă i-o is: „Stai puţin pe loc! Iată aici a" daii on frâi de aur, şi când “i avea lipsă, de on cal, să scu- turi numai de frâu Şi îndată “ţi-o veni, gata înşelat, on cal de aur cu şâua de aur, numai să te pui călări pe el“ Petru luă frâul Şi-apoi plecâ. Merea Petru diua, merea n6ptea, ca omul ajuns de dor. Pe cine întâlnea, ?] întreba : „Nu scii inde locueşte [lâna Constânteana ?“ Dar nime'n lume nui putea spune. Unii iceai că nici ati audit de ea, alţii că numa?n poveşti or audit de ea. Petru nu'şi perdea co- raul şi par'că nici nu se ostenia de drum. In urmă numa ce vede Petru strălucina on munte tot de glajă de'ţi fugea ochii pe el. Era muntele, inde şedea Ilâna, dar atâta era, de înalt de nu să, vedea până'n vârful lui, Petru ajunse acum la munte şi cercă să se suie, dar nu putu face nici doi trei paşi pe sglajă în sus. Atunci îi veni în minte de frâne. Iute o scos frâul de aramă din traistă, 1 scutură, Şon cal mândru Şi frumos de aramă Stătu 'naintea, lui gata, înşelat, ba încă, şi lui Petru îi aduse on rând de haine de aramă, 

P&r-Frumos sk îmbracă cu hainele Şi-apoiț s% sui călări, Calul sta :ă sbâre numa. La poteâve cuiele erai de o palmă de lungi. Petru suia călare pe munte. De la on temp să r6- seră cuiele la poteâve Şi calul poticni de era pe aci să cadă. Atunci Junele scutură, frâul de argint, Şodată on cal de ar- gint şi c'on râna de haine de argint a, fost aci; iară calul de aramă peri, ca Şi când n:ar fi fost. Cuiele la potcâve erai de on cot de lungi. Pe acest cal o mers Petru până
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la jumătatea muntelui, dar şi &stuia i se tociră cuiele de la 

poteâve şi potieni. Petru scutură frâul de aur şi îndată ca 

din cesii se iveşte on cal Ge aur, cu on rând de haine de 

aur pentru el. Calul de argint se face nevădut şi Petru bagă 

frâul de argint în traistă, apoi călări pe calul de aur plecă 

mai departe pe munte. Cuiele ?a poteove erai de on stân- 

jin. Când fu aprâpe de vârful muntelui, calul nu mai pu- 

vea, mee, cuiele să tociră, şi calul să făcu nevădut. Petru 

“Păr-Frumos să lăsâ?n cote şi ghenunclii, şi aşa, mereu, me- 

reii o ajuns pe vârful muntelui. 

Pe verful muvtelui nu era alta fără rai pământesc. Câm- 

pii întinse, codii” frundoşă şi ape limpedi ca criştaiul. Sate 

şi oraşe erail o mulgime, cari ae cari mai frumâse. Petru 

plecâ Ja drum şi voios trecea din sat în sat, din cetate în 

cetate. In urmă a ajuns la o cetate frumosă. Petru nu mai 

văise în viaţa lui aşa curţi frumose ca aici; dintre tote 

curţile însă una era mai pompâsă. În curtea iasta, locuia, 

[lâna Costânteana. Tomna aici se opri Petru, intră în curte, 

şi stă pirotit (îmărmurit) uitându-se la ziduri. O sluşnică ”] 

văii pe Petru şi'l întrebă: ce caută ? EL îi răspunse că ar 

vrea să se bage slugă. Sluşnica 7] cunoscu că e om pâmen- 

tean. Ea mee iute lu domnă-sa şi îi spune că on om pămen- 

tean ar vrea să se bage slugă, dar dâmnă-sa nu credqu. Sluş- 

nica mee a doua 6ră, dar nici acum dâmnă-sa nu vre 4 

crede, ba încă o infruatat pe sluşnică dicend că: „aici nu 

se pâte sui nici on om pământean.“ 

Slusnica, mee a treia 6ră în casă şi spune domnă-sei că 

omul pământean aşteptă răspuns. Il6na Costânteana Nu se 

putu răbâa şi eşi afară să vadă. Sluşnica avu dreptate. Cum 

văii Ilâna pe Petru o săgetă la inimă, nu şiia de ea. Bal 

întrebă apoi: „cum s'0 suit acolo şi pentru ce « 

Bine —ise Petru—cu ajutorul lui Dumnedo gaşi dori să 

mă bag slugă. 

„Lomnaă& (tocme) bin 

on porcarii.“ 

e—adause Il6na—io încă am lipsă de



Din două, trei vorbe Petru se toemi şi O remâns porea- 

rii la li6na Costânteana cu anul. 

In diua următâre Petru suflă din bucin şi plecă cu porcii 
la păşune. Totă diua stele Petru la câmp, şi ca să'i trecă 
din vreme dicea cu fluera. când de dragoste, când de jele, 
de şi păsările steteaii să'1 asculte. Sâra aducea Petru por- 
cii acasă, îi băga înti'o grădină, închidea vramița (pârta) Şi 
nu mai avea nici o grijă peste n6pte. 
Into qi era Petru la câmp cu porcii şi icea din flueră 

de dragoste. Je-odată vine numa 9 căruţă cu doi armăşari 
albi. In căruță era Il6na Castânteana şi cu dou8 sluşnice, 
dar atât era de frumâsă, de nu puteai căuta, la ea. Tomna 
se ducea, ja o petrecere în oraşul mai de aprope că nu să 
făcea 0 petrecanie, inde să nu fi fost chemată şi Il6na. Ea 
era împărătâsă in ţinutul acela. O sluşvică auqi cum cânta 
de frumos din fluer Petru şi o is cătră dâmnă-sa: 

„Ce mândru ice din flueră, poreariul nostru.“ 
Dar Il6na a is: „nu e adevărate Şi trecură ca vântul cu 

căruţa pe aci ?n colo, 

Petru Păr-Prumos abia apuca, să mâne porcii acasă. După 
ce i-o închis, scutură de frâul cel qe aramă Şi on cal mân- 
dru şi frumos de aramă stetea 'naintea lui gata înşelat şi 
pentru Petru încă aduse on rând de haine de aramă. Păr- 
Frumos se suie călări îmbrăcat frumos şi pe când s'dndăli 
petrecerea şi el era acolo. Cea d'ântâii fată cu care o ju- 
cat Petru, fu Ilâna Costânteana. Cu ea Şo petrecut; tâtă n6p- 
tea. Fetele şi domnele ce eraii acolo numa ce se şopoteaii, : 
că 6re cine să fie junele, ce jâcă cu împ&rătesa, şi de inde 
are veşminte aşa frumâse? Dar nime nu'l cunoscea. Dimi- 
nsța Il6na a plecat către casă. Petru ajunsese acasă nainte. 
şi scotea porcii. 

A doua di sera, ll6na iarăşi mearsă la petrecere. 
Petru scutură frâul de argint şi 'ndată on cal de argint 

con rând de haine de argint fu acolea. Petru încalecâ pe 
el şi n6ptea, fu la petrecere cu Ilâna. Dar din ce “i-o stat 
mai bine în sâra, d'ântâiii, mai bine îi sta. acum cu o sută,



  

265 

de părţi. Diminâţa pe când o sosit Il6na acasă, Petru Îşi 

vedea, de porcii lui şi se făcea ca şi când nici n'ar şti ni- 

mic de petrecere. După ce sosiră acasă, o sluşnică o is că- 

tre dâmnă-sa : 

„Inălţată împărătesă ! Mi se pare că junele cu care jucaşi 

asră şi a-laltă-seră, o fost sluga n6stră de la porci că de 
minune s&m&na.“ | 

Il&na o is: „taci nu fi nebună! De inde pote să aibă el 
aşa veşminte frumose de care nici io n'am putut văii până 

acum.“ 

Dară sci ce, dice sluşnica, în sera iasta, îi fac leşie şi-l 

chem săl leşii şi sl pieptăn, că de mult nu so fi leşiat; 

când Void leşia îi lipeşc în c6fă o bucată de ceră şi-i putea 

vedea, daca-i el ori nu.“ 
Sluşnica cum îşi gândi aşa făcu. Lo leşiat, o pieptă- 

nat şi pe urmă “io lipiţ câra în cefă. 

In diua, următâre Il6na plâcă cu sluşnica la petrecere. 
Petru şedea, la porci şi icea din flueră de-ţi era mai mare 

dragul de el. Bine văii Petuu când o trecut Il6na, dar să 

făcea că nici n'aude, nici nu vede. 

Acum erea acum. S6rele apusese după munte. Petru “şi 

închise porcii. Inde nu scutură Petru-Păr-Frumos frâul cel 

de aur, şi ca din raiu sosi gătit un cal de aur cu un rend 

de haine tot din fir de aur cusute anume pentru el. Încă- 

lecă ca un smeii şi încă nu se *ncepuse petrecerea, când 

şi el era acolo. T6tă casa de joc strălucea, de hainele lui 

Petru. Petru ândăli a juca cu fetele. Nu era fată să nu dică: 

„vai de m'ar chema pe mine la juc « | 

Petru vrea juca cu tâte, dar lăutaşii mai şi înceta, de dis 

câte odată. Când intră Il6na Costânteana în casă, Petru în- 

dată o chemă la joc şi jucară, jucară. Omenii numa ce ste- 

teaii şi se uitau Ja ei cum jocă că erai tare nemeriţi şi 

la ochi şi la sprâncene. lâna făcu ce făcu şi puse mâna în 

câla lui Petru. Acolo dete de ceră lipită. Acum scia cu cine 

o jucat, 

Dimin6ţa Petru s?o făcut nevădui şi fu înaintea Llenii acasă.
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După ce sosi şi Il6na acasă, îl chiemă, pe Petru în lon- 
tra şiii ise: „Cum “ţi-e numele?“ 

„Io-s Petru-P&-Prumos, aşa mă strigă părinţii.“ 

„Nu cum-va ai fost în ceste 3 nopţi trecute cu noi la 

"petrecere 2% 

„Nu, domne feresce.“ 

„lâna se apropie mai tare de Petru, par'"că voia să-i 

spună ceva, apoi îi dise: „nu mai ascunde nimic, sluşnica, 

mea când te-a leşiat ţi-o lipit ceră în cefă şi când am ju- 

cat amâ&ndoi, ei am aflat cera la tine n psr.* 

Petru a răspuns: „dreptu-i, io am fost la, petrecere! Mult 

am umblat până team aflat: Mama mea când eram mai 

mic îmi icea: „taci dragul mamii că ţi-oiii da de muiere 

pe Ilena Constânteana şi io tăceam. Acum "8 lângă, tine, 

tu 'mi vei fi mie muere.“ 

Apoi se iîmbrățişară unul cu altul ca doi tineri gata de 
a păşi la căsătorie. 

In diua următâre să încredințară. După două săptămâni: 
se cununară şi făcură un uspăţ (ospăț) mândru şi frumos 
cum altul n'a mai fost. Petru-P&r-Frumos o trimes Ş'o a. 
dus şi pe tată-so Şi mamă-sa. Ş'ai fost la, uspăţ multă lume 
împerăţie, lume al6să de nu "'ncăpea ?n casă. Trei dile şi 
trei nopţi ţinu bucuria. Petru se făcu el împărat go trăit 
bine cu Il6na Costânteana, iar de frumuseţea, lor so dus 
vestea *n lume, precum povestea ne spune. 

Povestea lui Toâer flămendul 

O fost odată ce n'o fost, că daca n'ar fi fost, nu sar po” 
vesti că un purece a plesni; adecă în vremile cele vechi, 
când nu erai încă în lume atâtea lucruri nezdrăvane ŞI mâ- 
râzenii ca astădi, cu mult mai înainte de a-să fi născut 
cail cei de fer, cari mâncă numai foc, se făcuse o fomete 
ca acete, de nici domnii cei mari nu mai aveai ce mai mânca,
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se hărdneaii, numai cu coji de mălaiii, mai cu scârţă de pe 

lemne şi aşa cu mâncări de acestea. Carne, lapte, brânză, 

groşieor şi alte legumi, ca'n palmă, tote le făcuse D-qei 

apă, se vede pentru păcatele 6menilor. 

Așa, m& rog d-vâstră, pe vremea aceie într'un sat, togma, 

precum e şi satul nostru, îngropat, aşa între dealuri şi 

“munţi, custa (trăia) un om sărac cu numele Toder; da 

era sărac bietui om, de abia se mişca de sărăcie. Acum 
cu fâmetea asta “i-se gătase ȘI bucăţelele, apoi dacă ar îi 

fost singur nu sar fi socotit mult, ce să facă, în cătro să 

apuce ? da mai era pe lângă el şi o nevăstuţă, apoi o spuză 

de copii, care de care mai mic. Ilnzădar sar fi dus cu cer- 

curi, ori cu ciubere în ţsră, nime nu-i da delucru, apoi va- 

sele cine focul să le fie cnmpărat de la el, când lumea 

încă era săracă de bani, ca şi acuma. 

Se hotări dară, şi Tâdor să facă ca şi alţii de pănura 

lui, să iee bâta'n mână şi lumean cap, şi umblă multă 

lume ?npărăţie ca D-qeii să ne ţie, că din poveste mult 
mai este şi cine va asculta bine va învăţa, şi umblă dic, 

dar fără să capete batăr o mușcătură de pită, ori un -bruş 

de mămăligă, până-ce pe urmă iar sosi în satul lui şi in 

tră la casa unui domn de pământ S6ă nemeş, 

După ce îşi dete buneţele, se rugă cum ştiu el de domn; 

ca să se milostivâscă cu ceva, bater cu o câje de mălaii, 

ori cu un pic de clisă, ca să aibă ce duce bieţilor copilaşi ; 

dar nemeşul, ardă-l focul, nu vrea, nică să'l asculte. După 

multe cereri şi rugăminte se hotări totuşi şi memeşuul ai 

da mâncare pe o di, dacă îşi va scâte un ochiu. pe silă, 

ca de voe bună, n'avu ce face omul nostru şi-şi scose un 

ochiii, da încă-i păru bine că căpătă mâncarea pe o di și 

cu prețul ochiului . | 

A doua di, după ce i se gătâ mâncarea, iară se socoti 

Tâder să mârgă la Măria sa d-na memeş, d6r “i va da mai 

lesne mâncare. Nemeşul smeilor, amu cerea de la el şi 

cel-a-lt ochiii pentru o bucată de pâne. Ce să facă acum 

moder ? Dacă, mergea acasă fără pâne, dora de nu-l mânca
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pe el copiii că, mă rog d-vâstră, erai rupţi de fâme. Işi 

scose dar şi al doilea ochiii pentru puţina mâncare ce-a 

mai căpătă şi plecă către casă. 

Dar D-qeu scie cum se dese, că în loc să apuce pe calea 

care o cunoscea el bine că duce către casă, dar din pri- 

cina durerilor, ori că era buiguit (ameţit) de cap, s6ii cum, o 

apucat pe alte poteci şi se tot duse într'o qi de vară pă- 

răn s6ră, fără ca casa s'o nimară şi după ce se osteni, se 

lăsâ, lângă un stâlp, pe care din întâmplare îl nimeri, Stâl- 

pul aceala era stâlpul Vâjilor (strigoii) dintre hotare, aci 
stătu cât statu necăjit ca vai de el. Când de-odată 'i-se 
pâru că aude din depărtare venind către el ceva, dar nu 
vâjeia şi sbârnăia aşa. .. ci domne fereşte ! Se îngrozi Toder 
şi mai tare când simţi că Vâja so pus chiar pe vârful stâl- 
pului de asupra capului lui, 

După o scântee de vreme se aude numai din altă parte 
0 vojeietură şi mai grozavă, de se cutremura pământul pe 
unde trecea, asta era o altă Vaje, care Şi acâsta se aşedă, 
pe vârful stâlpului. 

Dară nici atâta vreme nu trecuse, de cână veni vâja a 
doua, câtă îţi tribă ca să poţi gardira um ciubăr, şi se aude 
numai din altă parte că vine a treia Yâje. Acum să fi audit 
vâjete şi lucruri ca acele! Şi cerul încă se mişca nu numai 
pământul. 

După ce sosi şi Vâja asta în virful stâlpului Şi după ce 
se mai înţeleseră ele la o-laltă de treburile lor, vedi bine 
aşa ca şi noi Omenii; începu Vâja cea mai marea întreba 
pe cele alte, că ce veste îi acasă pe la ele? 

La noi, răspunse cea mai mică, ar fi bine dacă ar avea 
Gmenii apă de băut, 

La noi, răspunse cea din mijloc, ar fi bine dacă ar fi 
împăratul s&nătos, da aşa e ri, pentru că domni chinuiese 
ŞI asupresc pe Gmeni prea tare. 

La noi,, răspunse cea mare, s'au întâmplat un lucru ne 
mai pomenit cu un bieţ de om. Nemeşul la care muncise el 
până acuma, nici atâta bine n'a făcut cu el, ca săi dee o
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bucată de pâne acum când e fâmetea aşta mare, a cerut 

de la om să'şi sc6ţă ochii, dacă vrea să, capete. Adi bietul 

om pribegeşte prin codri flămând şi necăjit ca vai-de el. 

Ei! dacă ar sci s&rmanui de el ce nu scie, să se spele în 

tăul porcului din deahul boului, cum nu "şi-ar dobândi vederea? 

Precum vedeţi, mă rog d-vostră, întâmplarea lui T6der 

strică, de tot voia cea bună a Vâjelor; iar 'Tâder sta sgulit 

sub stâlp, ca nu cum-va săl v6dă Vâjile, pentru că atunci ar 

fi fost vai şi amar de el şi de viaţa lui. 

După ce işi gată Vâja cea mare vorbele dise Vâja a doua: 

Ei! dacă ar sci sărăcuţul de el să margă, la curtea împă 

ratului galben, care "i bolnav de mârte, apoi să sc6ţă şi să 

scalde în apă curată brâsca, care "i sub peatra cea mare de 

Jângă porta împăratului, iar cu apa aceia să stropâscă pe 

împăratul, “l-ar face s&nătos, apoi numai Dumnedei scie ce 

ar căpăta ? 

EX! dice a treia, să scie ce nu scie, să margă în sâtul 

fără apă, să se suie pe iapu cea mai slabă din herghelia, 

care 1 lârgă sat, apoi s'o sature cu jar, să înconjâre după 

aceie cu iapa de trei ori satul, să se bage apoi în sat, când 

ar ajunge în mijlocul satului, iapa, ar crepa şi din locul aceala 

ar isvori un aşa isvor, de sar putea din el sătura toţi cei 

din sat; şi pentru lucrul acesta ar căpăta forte multă avuţie. 

Nu trecu mult după vorbele acestea şi vâjile să duseră, 

care 'ncotro fără să fie v&dută pe Pâner, Mai tardii apoi 

plecă Şi Tâder la locul aceala, câtră tăul porcului din dealul 

boului şi Ge vreme ce nu era departe, apoi calea o cunoştea 

el. De câte-ori nu păscuse, ca copilandru, vitele pe locurile 

acelea ? Pe când sâncela de diuă era cu ochii întregi şi ve- 

dea cu ei mai bine de cum vEduse înainte de a şi'i scâte. 

Se duse apoi acasă dete cevaşi mâncare la copii şi la ne- 

vastă din cea căpătată pentiu ochi şi plecă, în fuga calu- 

lui cătră, curțile împăratului galbin. Mulţi doftori umblase 

se tâmăduiască pe împăratul, şi încă doftori din cei mai 

învăţaţă, dar nu'i nimerise, să vede, nici unul din ei leacul. 

Pe când ajunse Toder lu curte, împăratul era cu un picior



270 

in gr6pă, abia mai putea resufla. Apoi împ&rătesa şi plătise 
săi facă împăratului copârşeii, (coşciug), să sape grâpa, săi 
tragă, clopotele, să facă lumini de câră, colaci, părăstate, 
6le de pământ, doniţi şi alte mărunţuşuri, Ştiţi şi d-vâstră, 
m& rog de ertare, câte tribă încă la îngropăciunea unui 
împărat. 'Tâder după ce v&du că slugii de afară nul lasă 
în curte, îşi făcu o sfântă cruce şi ca gândul sări peste 
gardul curţii şi se dese drept la împăratul în casă. Să fiţi 
vEdut numai cum să bucura, împăratul, când vedu pe T6- 
der, adică cum nu, mă rog d-vâstră, împăratul visase că 
un om cu numele T6der lait vindecaţ pe el, şi îndată Şi 
porunci împăratul, ca să facă toţi Gmenii lui aşa precum 
porunceşte T6der. - | 

Tâder înainte de a se apuca de lucru mai uscâ fundul la 
un păhărel de vinars,—d6r dacă nu fusese de cireşe—pe 
care împărătâsa îl scosese dintr'un cheleteu (podişor) apoi luă 10 6meni, ridică peatra cea mare de lângă pârtă, scâse 
brâsca, care era, acolo, o scălgă şi cu apa de pe ea, stropi 
pe împeratu!, iar împăratul se sculă ca şi când nu “i-ar fi fost nimica, era mai sănătos de cum fusese înainte de a'l lovi beteşugul. 

Doftorul T6der căpâtă atâta bogăţie de la îrnpăratul gal- bin în cât abia o putu duce în 10 ani acasă, Cum vedu că'i sănetos împăratul, plecă 'Poder la satul fără apă şi după ce se tocmi cu sătenii, ca să le facă un isvor în mijlocul sa. tului, se duse, prinse iapa cea mai slabă din herghelia qe lângă sat, o săteră cu Jar, aşa precum îl învățase Vâja, în- cunjură satul de 3 ori Şi când ajunse în mijlocul satului, iapa plesni şi din locul aceala, odată eşi un aşa isvor puter- nic, de se putea sătura din el toţ satul cu vite cu toţ Şi mai r&mânea apă pentru o mâră. De aci încă căpătă Tâder jumătate din avuţiile sătenilor, porni apoi către casă cu a- tâtea, vaci, oi, boi, cai, porci şi altele, de-ţi era mai mare dragul şă te uiţi la ele., 
Se duse vestea în tâtă lumea despre mirăzeniile (minu- nile) ce fâcuse omul cel serac; ba ajunsese chiar până la
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urechiile memeşului. Apoi să fii vădut şi tu-d-ta, care stai 

cu gura căscată, ce bucurie şi veselie era în satul lui 

T6der, numai nemeşul plesnea de mânie şi îndată ce sosi 

der acasă trimasă după el şă margă până acolo, pentru 

că mă rog d-vâstra, nemeşului nu'i vinea a crede mirdzeniile 

audite despre el. Nici Toder nu întârqie mult, prinsă 8 ceai 

la căruţa lui, pănă ai bate "n pălmi ajunse la casa neme- 

şului. După-ce vEdu nemeşul că lui T6der "i-ai crescut iară 

ochii şi că are aşa cai frumoşi, să mai înblândi, îl pofti în 

casă, îl îmbiă cu vin roşu şi cu mânscări bune, apoi îl rugă 

săi spuie cum ş'o vindecat ochii şi cele-lalte. 

E! Domnule Măria ta! Ţ'aş spune tote, dacă aş scii că 

tu-d-ta nu'i face ca mine. Apoi iacă totuşi săţi spuiii. 

M'am dus de aci la stâlpul Vâjilor dintre hotară. le-am 

chemat la mine, apoi ele m'or învăţat, după-ce m'or vedut 

că's orb şi nule pot vedea pe ele, ce să fac ca să filă 

bogat, pe urmă mi-or dat un fel de apă, ca să mă spăl pe 

vechi, m'am spălat, am v&dut şi m'am dus unde or dis ele 

şi m'am îmbogăţit. vedi că n'o fost grei să mă fac bogat, 

o fost mai grei până mi-am scos ochii că pe cum diseii, 

numai om fără ochi pote vorbi cu Vâjele. 

Odată, cum se duse Toder acasă, nemeşul smeilor îşi scose 

ochii, şi se duse unde disese Pâder, la stâlpul Văjelor. O 

fi ajuns nemeşul la stâlpul Vâjelor cam pe când şe îngâna 

diua cu n6ptea, destul că mai avea să aştepte până la 

mequl nopţii şi era mult şi până la medul nopţii, că. vai, 

văii îl dureati pe memeș ochii. Pe urmă sosi şi medul nop- 

ţii. De-odată se audi numai un vojet mare, de cugelai că 0 

si se prăpădâscă lumea, nu ait cum; pietul memeşauț ami 

tăt tremura de frică, bucuros ar fi fugit dar nu scia că 

încătro so iee, pentru-că, din tâte părţile se audeaii vojete, 

când se pomeni nemeşul, simţi că nui ajung pici6rele de pă- 

mânt, adecă apucase în brâncele Vâjelor ; pe când se socoti 

să câră avuţii de la Vaji şi vederea ochilor, nici pintenii 

de la cisme nu-i mai erail citovi (întregi). Diminsţă, deteră 

păcurarii preste nemeş tot dărăburil.
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TOder o mai trăit încă mult, mult, ba pâte şi adi trăesce 
dacă n'o murit, apoi după mârtea împăratului galbin stă- 
pâni jumătate din împărăţia lui. Odată, Tâder, mă chemă 
şi pe mine la un prând mare şi ca să merg mai iute mă 
suiii pe o ci6că de căldare, mai era chemat şi ceala a lui 
Bica, cu. calul fără pod, ca vita. Unii erai Suiţi câte pe o 
găină Şi mergenii ca prin tină. Şi după ce ajunserăm băurăm 
şi mâncarăm, şi pe T6der sănătos îl lăsarăm. 

Agheran -Vitezul 

(Poveste din Vidra de sus, care înfăţişeză esact graiul şi modul de 
cugetare a moţului). 

Fost'o când o fost, de mult, tare de mult, pe vremea po- 
veştilor, când stăpâria Minciros împărat, a cărui împărăție cuprindea, tătă lumea. Pe vremia aceia, se dice c'o fost trăind o muere săracă, săracă domne, mai săracă ca cucul, întrun sat, âci pe dincolo de ..... nu ştiu unde, că mă rog d- vâstră, e de mult de atunci, Şapoi omul rai are Şi alte lucruri şi năcasuri, Aşa d6r veţi fi audit, că asâră, mi-o fă. : tat purcelul o serofă Şi viţelul o vacă, Vedeţi dară bire că tăt gânduri peste gânduri şi lucruri peste lucruri daii de capul omului. Nu vă mirareţi deci, dacă vă spui c'am uitat numele acelui saţ. 
Destul atâta, ca să numai lungesc vorba şi să bag diua 'n n6pte şi n6ptea”n di, că muerea cea vEduvă, căci v&duvă era, numai asta am vitat să vo Spui la *nceput, mai a- vea afară de sărăcia, ei şi un pruncuț de vr'o câte-va, luri ; frumuşel şi drăgălaş, de să”) fi mâncat cu ochii, Era numai pagubă, ba încă mare pagubă, că popa nu vrea, să'l boteze odată cu capul, căci dicea el că ..,. teacă, că ..... pungă, că, înc6ci, că încolo, adecă ura ca o mie: popa nu vrea să'l boteze! Ce să-i faci? N aj ce'i face! Dâr Ştiţi vorba, dascălului Zion Scuturilă. din deal: ce dice popa e sfânt, Biata văduvă să pocdja (mira) şi ea destul Şi să întreba,
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ce să facă, încotro să apuce? Să ştiţi însă dragii mei, că 

Dumredei nu uită nici odată pe âmerii n&căjiţi, dacă aceş- 

tis cu credinţă, cătră el. S&rmana văduvă, cum sta aşa 

dusă pe gânduri, să tredi cam pe la cira bură că intră în 

casă doi 6meri şi să rugară să'i lase peste n6pte să se 

hodirtecă, acolo, încredinţend'o că's meri de omerie şi vir din 

mare depărtare şi aşa mai încolo, pârăn urmă, văduva, îi 

primi în casă bucuros. 

Şapoi ştiţi voi cumu-i datina nâstră a. Moților, dacă'ţi 

vire cive-va strin la casă să'l omireşti cum să cuvine. De-şi vă- 

duva era s&racă-friptă, totuşi făcu ce focarea ei făcu şi dede 

strinilor şi ceva de luat în buze. După ciră, dragii mei şa 

lui D-qeii sfântul, şi după un scaur de hodiră, li -se mai des- 

leg, limba şi la Gmerii noştri şi începură să vorovâscă amuw 

de ura, amu de alta, destul că le ver: 1) vorba pe urmă şi 

Ja copilul văduvei că anume cum îl chiamă şi că de câtă 

vreme e? 

Văduva r'avu încotro, spuse tăte păţăniile ei cu popa din 

sat, care nu voeşte săi boteze copilul. Sirinii cei doui să 

mirară mult de acâstă întâmplare, sii mai bire dis, să fă 

cură că să miră. pentru că mă rog d-vâstră, ei ştiau mai 

lire şi de cât v&duva tăte întemplările din casa aceia. Apoi 

cum să nu fi ştiut, când arul din ei era chiar D-deu şi cel: 

Palt S-tul Petru. , 

Audina dară D-qeii şi S-tul Petru tânguirea văduvei li se 

făcu milă de ea şi să hotărîră să boteze ei pe copilul v&- 

duvei. Aşa să şi întemplă, D-deii il boteză şi-i dede numele 

Agheran, iar S-tul Petru il fru în braţe, Şi după ce cins- 

tiră pe copil cu o puşcă, să culcară şi dimireță în zori de 

di să ca mai descră p'aci "ncolo. a 

Din darul şi puterea lui D-qei, creştea Agheran înti o di 

can două, în două ca'n nou, în nou că n nouă-deci şi nouă 

că tăţi omerii se mirurai de el. Apoi când fu de doui ani 

  

1) Să dice: veri şi viri=veni şi Yin 
a
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nime nu să mai cuteza, să se apuce cu el la luptă, aşa era 

de-a smeilor ! 

Să fi vădut p& mă-sa cum era de făl6să cu pruncul ei, 

cum îl mai îndrăgea, cum îl mai gugulea, de'ţi era mai mare 

dragul să te uiţi la ei. Dar să vorbescă omul numai cesă 

cade şi era copilul voinic dețţi era drag să te uiţi la el. 

Bucuria mamii însă nu fire multţ, căci Agheran într'o 

bură dimireță "Și luă straițan grumaz şi în spate pușca, ce 

o căpttase de la S-tul Petru şi să găta de drum. Înzadar 

plângea mă-sa, plângeai şi veciriă şi să rugaii de dânsul să 

nu să ducă, ba mă-sa îi făgădui că'l va firea tot cu pogace 

cGptă'n festru, cu plăcinte Şi cu balmoş, dacă nu să va duce, 

Dar înzadar! Agheran nu ascultă de nime, ci să dusă. ... 

să tot dusă. ..., 
Ce săi taci ? Se vede că aşa "ia fost ursita, qiceaii mu- 

ierile din sat. 
Umblă Angheran rhultă lume-"mpărăţie, ca D-dei pe toţi 

Românii noştri săi ţie, şi cum rătăcia fără nici un căpătâi, 
de-odată se pomeni într'o padure mare, mare de părea că 
n'ar avea nici început, nici sfârşit. In padurea asâsta mare 
nu puteai vedea nici un lemn drept, ci tăte cârne. Agheran 
se miră mult de ceea ce-i văd ochii şi cum mergea, prin 
padure îi se păru că auâe pe un om văitendu-se. In ruptul 
capului se grăbi şi plecă în partea aceia de unâe i se păru 
că aude virind glasul. Cu cât se apropia cu atât glasul era 
mai grozav. De-odată se opri, căci înaintea lui vedu un om 
atât de Sros ca un munte şi de înalt de ajungea cu capul 
în nori. 

Acesta era năzdrăvanul Cârnă-Lemme, care se văeta că 
nu mai sunt lemne drepte în padure şi că nu mai are ce 
lucra, căci după cum vedeţi d-vâstră, acesta era meşteşu- 
gul năsdrăvanului. Cum dete Cârnă- Lemne cu ochii de Aghe- 
i porni în calea, lui, Şi nici măcar diua dură nu dise, 0 ată | chemă la luptă. Agheran nu se sperie de fel, căci d6ră nu era copil de babă, ci întreba pe Cârnă-Lemne:
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„Cum vrei: în luptă să ne luptăm, în săbii să ne tăiem, 
s6u în pusci să ne puşcăm ?“ 

„In luptă că-i mai scurtă, qise Cârnă-Lemne şi cu aceia 

se şi apucară de olaltă. 
Di de vâră pără în seră Şi în cea-l'altă iară pără cam că- 

tre prânduţ se tăt luptară, fără de a, sclăbi şi nu putea nică 

urul, nici altul, mirui (câştiga) lupta. De-odată Agheran se 

*nferbântă, şi aşa isbi pe Cârnă-Lemne de-l băgă pără-n 

gerunchi în pământ. Acum se cătrăni şi Cârnă-Lemne şi băgă 

pe Agheran în pamânt părd-'n brâi. Agheran însă sări în 

sus ca un ţinţar, îl mai apucă odată bărbâtesce şi mi-l 
trânti aşa de puternic la pământ, în cât. . . . domne feresce! 

ar fi trecut prin pământ încolo, daca nu-l apuca mai de 
grabă, de păr ca să] ţie în loc. Agheran era om cu suflet 

curat, de aceea nici nu vru să omore pe Cârnă-Lemne, ci-l 

trase afară din pământ, se prinseră fraţi de cruce şi ple- 

cară amândoi mai departe. Nor fi marsă tocmai mult amendai 

când se treziră că le trec bolovanii pe la urechi, ca săgețile. 

Apucară către locul de unde zireau bolovanii, când de o 

dată v&dură pe un om de 10 oră mai nebleznie 1), mai gr6z- 

nic şi mai înfricoşat de cât Caârnă-Lemne. Aiesta ţirea două 

steanuri 2) de peatră, urul într'o mâră şi cel-Valt într'alta şi 

le isbea de olaltă de tot bire se sfărmaii, iar bucăţile săreail 

în depărtare de 8 poşte de departe. Când se vădu Sfărma- 

Petri, căci aşa se numia nebleznicul asesta, faţă în faţă 

cu Agheran şi Cârnă-Lemne, s'a cam înfricat, dar numai nu'şi 

dete fiica pe faţă, ci după ce dădu o dată cu pumnul în- 

Un deal de peatră, de se făcu dealul tot mic folturi î), se 

întârse către Agheran şi! pofti la luptă. | 

Pe Agheran nici calea, nici lupta cu Cârnă-Lemne nu-l 

sisbise, ci încă să simţea mai voinic şi de 10 ori mai tare 

ca mai 'rainte. 

  

1) Nebleznic=uriaş,. 

2) Stâncă într6gă de peatră. j 

3) Mic folturi = sfărimat, doborit, în bucățele mici.
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„Bire, dacă ai poltă de bătaie, dise Agheran către Starmă- 

Petri, hai de-de! dar să'mi spui numai, în muptă să ne lup- 

tăm, -în săbii să ne tăiem, ori în pusci să ne puşcăm ?* 
In luptă ca'i mai scurtă, răspunse Sfarmă-Petri, şi nu mai 

aştepta nimica şi se repediră urul asupra altuia. | 

Două dile şi jumătate firu resmirița între ei şi abia a treia 

di pe la prândul dur putu Agheran să ogoiască pe Sfarmă- 

Petri, după ce Sfarmă-Petri, aşa ca prin mirure putu scăpa 
de la mârte. Apoi se prinse şi cu el frate de cruce şi”l făcu 

să, jore credinţă şi ascultare 

Acum dară din rul se făcură trei Şi voioşi cum erai, 
mergeaii pe ici încolo glumbind şi horind, de “ţi-ar fi fost 
nai mare dragul să-i asculţi şi să mergi cu ei. Și cum mer- 
geai ei aşa, de odată zăriră că doi munți mari, mai mari 
de cât „Găira“, cari se vedeai diraintea lor. numai ce se 
bat în capete. Aşa lucru ciudat nici rul dintre ei nu 
veduseră,. 

Sciţi fărtaţilor ce ie colo ? îs& Cârnă-Lemne. Să vă spuiil 
ei. Acolo, dragii mei şacui vă fire, nu-i lucru curat, o fi 
mai bire să ne ducem pe altă cale, să încunjurăm locul ăla, 
ducă vrem să nu ne dăm carnea, corbilor şi Osele lupilor. 

Sfarmă-Petri judeca în alt chip, îcea că acelea lucruri 
mişcăridse îs urechile pământului, cari se mişcă, acum într”o 
parte, acum într'alta. Agheran se făcea că nici n'aude, nici 
nu vede, adecă nu asculta ce vorovese cei doi ortaci ai lui, 
ci 'şi căuta de drum. Pe când se îngâra diua cu n6ptea so- 
siră lengă munţii cu pricina, cari şi atunci se băteai tot 
mereii în capete. 

Dar mă rog d-vâstră! să nu gândiţi că se băteau de voia. 
lor, ci era cire-va, care se juca cu ei. Aiesta era un om pe 
de 10 ori mai nebleznic de cât Sfarmă-Petri şi pe de 100 
ori ca Cârna-Lemne. Era vestitul năzărăvan, Bate- Maumţi-"n- 
capete, 

Cei trei nu se apropiară bire de el, când lăsa de a mai 
bate munţi”ncapete, se întorse către Agheran şi se răsti 
către d6nsul că ce caută pe pământul lui ?
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Carnă-Lemne era p'aci să leşire de frică; iar Sfarmă-Pe- 

tri se cam ascundea la spatele lui Agheran, ca să fie ferit 

mai bire de primejdie şi de mânia lui Bate-Munţii-n-capete. 

Apoi Agheran ce credereţi că facu ? 

E! după ce-şi cunoştea puterile prea bire, apoi mai -scia 

şi aceia că ce putere mare are puşcă lui, nici că-i păsa de 

vorbele lui Bate-Munţii-'n-capete, ci se apucă cuella luptă 

drsptă, căci e mai scurtă şi se luptară mai mult ca trei dile 

şi trei nopţi, pără ce la urma-urmelor tot Agheran birui şi 

sili apoi pe cel bătut să-i jore credinţă şi ascultare şi să 

se prindă frate de cruce cu el Şi cu ceilalţi doi fraţi ai lui. 

După câte-va qile de hodiră, căci mă rog d-vâstră erai 

tare osteniţi de atâta luptă, iarăşi se luară la drum şi mar- 

sără multă lume *mpărăţie, ca D-dei să ne ţie, că din po- 

veste mult mai este, cre va asculta mult va înveţa, Şi cire 

va durmi bire se va hodiri, şi după ce marsără atâta lume, 

mai trebuiră să ajungă unre-va, căci doră sciți că omul dacă 

merge trebue să şi ajungă 6re unre-ta. Aşa şi cei 4 fraţi 

de cruce, ajunseră într'o padure frumâsă pliră de tot felul 

de jigăvăi. In mijlocul padurii era un câmp de tot mândru 

şi aci se spătuiră ei la 0 Valtă, ca, să-'şi facă, nesce contind- 

ţii *). După ce se învoiră, Sfarmă-Petri îngrămădi peatră pen- 

tru zid, Cârnă-Lemne aduse lemne şi o acoperi; Bate-Munţii- 

"m-capete mătură din uşa casii câte-va dealuri ca să se vadă 

mai bire 'm laturi. No fi trecut nici 3 dile şi casa era îs- 

prăvită. Dar apoi trebue să sciți a-vâstră că omul nu pâte 

răbda fâme în casă, măcar să fie aceia cât de frumâsă, asta 

o sciaii bire şi cei patru prieteni, de aceea 3 se deseră la 

“&rat şi urul vămânsă acasă să tacă prândul. Cârnă-Lemne 

vimânsă acasă; iar cei-Palţi se luară la vâral. Agheran, cu 

puşca, ce o căpătase de la D-deii şi dela nămaşul se, S-tul 

Petru, atâtea sclbăticiuri puşcă că abia puteai soţii lui să 

  

  

*) Sub continaţii, poporul înţelege nesce case mari frumâse, un fel 

de palat.
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le aducă acasă, cu tote, că după cum sciți aceştia erai 6. 
meri şi nu tufe. 

Apoi cum să nu fi putut pusca, cu 0 aşa puşcă miru- 
rată?! Asta, era. mai a smeilor cu mult, de cât puscile cele 
cu repediș şi repeţiş, cari s'ar fi aflat acuma şi despre cari 
ne vorovise dascălul nostru mai de ună-di că poţi să omori 
pe un om şi de 30 de ori într'o clipă, nu mai mult. Nu- 
mai 0 deschilinire tot era, între puscile estea nouă de adi şi 
a lui Agheran, fiind-că a lui Agheran nu trebuia umplută 
nici o dată şi tot era pliră tăt-de-ura, 

Cârnă-Lemne lucrase Şi el bărbăteşce acasă; făcuse un 
prând bur de bucate. Erai tăte gata, numai să vie ortacii 
lui să se pue la mâncare. Sta dară fără grije de o parte Şi 
ca să-i treacă vremea mai iute să apucase chiar să maj 
cârnească, nisce fagi, ca butea de groși. Intr'aceia, Salcotea, 
cel din lumea smeilor cu o barbă de 99 de stânzeni, sim- 
țise mirosul mâncărilor Şi verise să mârânce prândul. Amar 
să mai spărie Cârnă-Lemne când îl vedu ! Dar ce să facă? 
tăcu ca porcu-n cucuruz, nu cuteză să grâmuşde nici un cu- 
vânt. Salcotea însă să Părdni bire Şapoi plecă de unre verise. 

Cum se vădu Cârnă-Lemne iară singur, se apucă şi mai 
făcu ceva în pripă de mâncare, dar ortacii lui nu fură ?n- 
destuliţi cu prândul şi erai cât p'aci să-i iee Ja tripărale 1). Cârnă-Lemne sta de o parte ruşirat şi nu spunsă ce-o păţit 
cu Salcotea. 

A doua Qi rămânsă acasă Sfarmă-Petri, iar ceia-lalți să desără, iarăş la vârat Luera, şi Sfarmă-Petri ca un socaciăă 
(bucătar) împărătesc şi făcu un prând, de-'ţi lăsa gura apă, dar Sălcotea cel cu barba ae 99 de stângeni nemţesci, veri şi iară mâncă prândul. Virind Agheran cu ortacii de la sf- rat abia aflară ceva de mâncare şi Sfarmă-Petri era s%0 pă- ț6scă ; nici el nu spunsă întâmplarea, cu Salcotea, căci asta 1-se părea un lucru de ruşire. 

  

  

1 nins = Ă ) A lua la tripărale=a lua la respundere, cu răspunderea adese e impreunată şi o bătae straşnică,
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A tria qi pemânsă acasă Bate-Munţii-n-capete, că dr va 

şti aiesta să le facă o mâncare ură. Cum să deseră soţii 

lui iarăși în padure, Bate-Munţii-'n-capete să şi apucă de 

fiert. Da nu-ţi făcu un prând de-şi sâra-s6relui putea să mâ- 

râmce din el. Salcotea cel blăstămat însă, viri iară, şi vădân- 

du! Bate-Munţii-'n-capete atât de grozav să spăriă de nisi 

câre nu isă, ci-l lăsă în pace să se sature şi să se ducă 

de unre virise, 

Bate Munţii-'n-capete nu scia ce să facă de ruşire, când 

vădu că Agheran sosesce de la, vârat şi nu are ce-i da de 

mâncare. Cu tâte că Agheran se "cruntă din sprâncene ca- 

tă Bate-Munţii-'n-capete, aiesta tătuşși nu spunse ce şi cum 

o păţit. 
| 

A patra di să hotărâ Agheran să r&mâie acasă şi pe ce- 

ia-lalți trei ortacă îi trimeast la padure. Pusă apoi la foc pa- 

tru 6le de câte 999 de piitrare una, fiarsă, carne, apoi fripsă 

999 de boi sălbateci, vre-o câte-va sute de gligani: 1) des- 

tul că gătă un prând, la care ar fi putut chema şi pe îna- 

păratul. Când era şi el cu tăte gata, să pomeni numai cu 

Salcotea lângă el, care fără a-şi da bureţele 2) măcar după 

cum s'ar fi cădut, într'o clipă subsă zama dintro Gl, Da 

nică Agheran nu durmi, mi-l înhăţă, de grumazi, îl repedi 

pe ușă afară, apoi îl apucă de barba lui cea popăscă » des- 

ghiră un fag gros, şii strânsă barba în crepătură fagului. 

Tăte lucrurile asested se*ntâmplară pără ai bate *n pălmi. 

Salcotea mereii 3) de spaimă, din care abia 'şi viri în ori a- 

tunei, cână sosiră de la zârat soţii lui Agheran. 

a dai frică lut Salcotea de morte îi mal adură odată 

puterile, smulsă fagul din rădăciră şi ujdri, (fugi) o luă la 

sirătosă cu fag cu tăt. 

MN ; heran de fuga lui Salcotea se luă 

Când prinse de veste Ag 2 

împreună cu cei 3 ortaci ai lui după dânsul, Caârnă-Lemne 

  

1 Gligan=pore sălbatec. 

2) Bureţele= buneţele, bineţeie. | 

3. Mereii =nmărmuri, înlemni, încremenl.
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făcea cale prin padure svârlină în tăte părţile copacii ce e- 
raii în cale. Sfarmă-Petrii ferea din cale steanurile cele mari 

de peatră, ear Bate-Munţii-'n-capete făcea, loc printre munţi. 
Aşa pogan curati, (fugea) după Salcotea, eștia patru, de să 
mai prăpădea pământul pe ue trecea. Când era aprâpe 
să'l ajungă, Salcotea de odată să vâștică 1) pe buricul pă- 
mentului în jos, în lumea smeilor, iar Agheran cu ortacii 
lui remânseră cu buzele umflate de mânie. După un pic de 
bătae de cap să hotâră Agheran să se bage şi el în jos pe 
buricul pământului. Pentru treaba asta făcură dară o furie 
lungă, lungă să ie ajungă ; Agheran să acăţă de capătul &i, 
apoi dute fărtate, pe buricul pământului în jos pără-"n țera 
smeilor. 

Trei dile umblă Agherân în lumea smeilor fără să întâl- 
n6scă măcar un puii de şorece. După trei dile ajunse Aghe- 
ran în ţ6ra lui Aram, craiul smeilor. În mijlocul ţării era, 
0 cetate de aramă cu porți şi cu poduri de aramă, iar în 
mijlocul cetății era continăţiile de aramă a lui Ard, craiul 
smeilor. 

Nu era nime acasă când sosi Agheran în cetate, numai 
fata, cea mai frumâsă a craiului: Potorânca *) care audind 
cum să sfărâmă porta cetăţii sub brânca cea viteză a lui 
să grăbi a'i eşi în cale Şi a'i spure că tată-so e chemat la 
spat în curtea lui Salcotea-împărat, ca să hotărască mârtea 
lui Agheran-Vitezul, şi apoi mai spusă şi aceia că pără 
acolo abia se va putea duce în 12 ai. 

Potor6nca, cea frumâsă, puse ceva de mâncare lui Aghe- 
ran şi după ce se hărăni, iar lua lungul drumului ŞI marsă 
într'o qi cât altul întrun an, destul că în trei dile să trezi 
într'o ţeră, unde călca numai pe argint şi câşile tăte eraii 
de argint. 'Ţâra, asta era, a lui Argintan, craiul smeilor. Aici 
încă, nu era acasă nime numai fata craiului, pe care o chema 
  

  

Î A se vișticn=a se lăsa în jos, a se ascunde, hinabrutschen ; se 
mai gice şi vuștica 

2) Potoroancă se numeşte la Moţi o monedă de aramă de 4. căreia i se mai dice şi duteă,
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Pita 1). Audind Piţula, care era cu mult mai frumâsă de 

cât Potornca, cum să sdrobesc părţile cele de argint a ce- 

tăţii, eşi afară din continaţile ei şi spunsă lui Agheran că 

tată-so e dus la spat la curtea lui Salcotea-împărat, ca să 

hotărască mortea lui Agheran-Vitâzul. N'avu ce face dar 

Agheran, ci plâcă după ce mai ânţâiu luă ceva întăritură, 

şi iarăşi să duse în trei dile cât aitul în 4 di, pără, 

ce sosi sărătos şi *n pace la curţile lui Aurar, craiul 

smeilor. 

Cum ajunse la pârta cetăţii de aur lovi cu pumnul de 

sări tătă ?n dărabe, apoi întră în căsile cele de aur, în care 

era numai fata cea frumâsă a lui Aurar, craiul smeilor, pe 

care o chema Galbira. De la ea înțelese că tată-so e dus 

cu tătă armadia ui la spat la curtea lui Sălcotea-împărat 

ca să hotărască mârtea lui Agheran-Vitezul. Galbira ospătă 

pe Agheran şi acesta plecă, vaai departe. 

După o cale de trei dile ajunse la o altă cztate aşa scli- 

picissă de ubia te puteai uita la ea. Era, mă rog, cetatea 

de ghemant a lui Aghemant, craiul smeilor. In cetatea asta 

frumâst a smeului era şi o horcă bătrână, care se chema 

Sbârcea şi care era maşteră (vitriga) la frumosa, Sclipiciâsa. 

Pe când intră Agheran pe porta cea mare a cetăţii. toc- 

mai aţtunci Sbârcea să apucase să bată pe. Selipiciâsa, şi 

aşa o bătea de “i eşiai scântei âin spate. Cum vădu Sbâr- 

cea pe Agheran să întârse către el, căscâă o gură aşa de 

mare de o falcă îi ajungea la răsărit şi alta, ia apus, voind 

să înghiţă pe Agheran. Şi lar fi înghiţit de nu era îmde- 

mâră un turn mare de ghemant, pe care Agheran aşa îl 

isbi Ge cu putere în gura căscată a bătrânei, de tot praf 

şi pulbere se făcu din turn şi din pătrâna Sbârcea. 

Mai răgni odată bătrâna Sbârcea, de se cutremură lu- 

mea smeilor, apoi peri. Să fiţi vădut numai cu câtă bucu 

rie primi Selipiciosa pe Agherari, cum îl mai săruta ! Şapoi 

cum să nul fi sărutat, căci aâră mult birei făcuse, scă- 

  

» Piţulă=e o monetă de argint de 10 cr.
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pând'o de Sbârcea, care tot mereii o bătea. Il rugă apoi să 
încalece fără întârgiere pe calul cel cu 8 picidre din grajd, 
Şi să se ducă în cotro va vedea cu ochii, numai în calea smeu- 
lui şi a armadei sale să nu margă, că va fi răă de el, 

„Tata Aghemant, îs€ ea, s'o des acum la spat la curtea, 
lui Salcotea-impărat, ca să hotărască mrtea, lui Agheran-Vi. 
tezul, dar deaburăsemă dânsul o audit când o răgnit, Sbar- 
cea şi va grăbi să vie aci să, vadă ce s'o întâmplat şi de 
te va afla în bucăţi te va tăia. 

Ascultă Agheran vorbele fetii celei frumâse, dar lucrul 
naibi, nu să putea de tel despărţi de ea. Îi picase fata la 
îrima bietului Agheran. Fata însă atâta-"i vorbi Şi-l rugă, 
pără ce să hotărâ să-i facă pe voie. Să sui, deci, pe calul 
cu 8 picidre şi plecă, dar nu câtă casă, precum îl rugase 
fata, ci în calea fătâni-so Şi câtă curtea lui Salcotea. 

Mergea Agheran cu calul smeului cel cu 8 picidre ca, 
gândul. Când fu pe la jumă&tatea, drumului, numai ce v&du 
diraîntea lui, ridicându-se un nor de praf, care pe ce mer- 
gea să tăt apropia de el. 

Acolo sub norul cel de praf şi de pulvere zirea Aghe- 
mant, craiul smeilor, cu o 6ste mai multă de cât frunda şi 
iarba, căci mă rog d-vâstră, simţise că la el acasă s'or în- 
tors lucrurile pe dos; de aceia vrea atât de turbat. “Cum 
zări Agheran capurile smeilor, punsă puşca la ochiiă, apoi în- 
cepu a trage foc în grămadă, Aşa picaii smeii ca iarba diraintea 
cosei. Peste jumătate de cias numai remânse de cât un smei 
din armadia cea mare şi acesta era, tocmai craiul Aghe- 
mant. Cu ăsta încă iute o isprăvi: îi trase o sfântă lovi- 
tură cu patul puşcii în numele tatălui, de oâată, amuţi A- 
ghemant pentru tot-de-ura. Dar şi Agheran avea să asude 
în diva asta! Pentru că după armadia craiului celui d'ântâi, 
viri a doua armadie sub porunca lui Aurar, craiul smeilor, 
apoi a treia sub porunca lui Argințan Şi în urmă, armadia 
lui Avram, craiul smeilor, dar toţi avură s6rta celui &'ântâiă. 

O di întrâgă trebui să trâcă Agheran tăt peste smeii 
morţi, atâta omorise cu puşca lui cea pogand. Pe unde te-ai
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fi uitat cu ochii tăt de morţi dai că erai, mă rog, dor mai 

mulţi ca *n resmivița de la Fântărele. 

Sosind Agheran cu ajutorul calului săi la curţile lui Sal- 

cotea împărat, îl află pe aiesta după camiriță, sgriburind de 

frică, căci audise şi el larma cea mare ce se făcuse în cele 

patru tabere de smei, apoi îşi da el cu socâta, că de burd- 

sîmă Agheran-Vitezul o virit din lumea ceia-l-altă după el. 

Cum văqu Sălcotea pe Agheran pe loc plesni de frică aşa 

în cât nu se aleasă şteamătă de el1). Numai de barba lui 

avea Agheran lipsă, pentru că era făcătore de măruri. O şi 

tăia, jos, o luă în spate, apoi plecă, îndărăpt câtre buricul 

pământului, luând cu el şi pe cele patru fete frumâse din 

cetăţile smeilor. 

Bate-Munţii-'n-capete, Sfarmă-petri şi Cârnă-lemne aştep- 

tai cu credinţă verirea stăpârului lor, căci dânşii iarăşi tre- 

buiati să scotă din lumea şmeilor intr'a Gmerilor. După ce 

sosi Agheran sub buricul pământului, legă de capul furi, 

pe care s8 slobodise şi el, o corfă în care punsă pe fata lui 

Aram, craiul smeilor,pe Potoronea, şi fâcu celor de sus semn să 

“tragă furia. Pe fata asta o trimesese Agheran pentru Cârnă- 

Lemne. Peste 3 dile viri corfa îndărăpt, acum punsă în ea 

pe fata lui Arginţan craiul smeilor, pe Piţula, pentru Sfar- 

mă-Petsi. Peste alte 5 dile trimasă şi pe Galbira, fata lui 

Aurar, craiul smeilor, pentru Bate-Munţii-”n-capete. Apoi 

iri rendul la Sclipici6sa, la asa lui, tata lui Aghemant 

craiul smeilor. 

Cand viri corfa mai pe urmă, ca să-l scâţă şi pe el a- 

fară, să socoti să cerce credinţa ortacilor lui. Punsă dar în 

corfă calul cel cu opt picidre. Apoi mai legă de corfă şi 

nesce bolovani, penrtu ca cei de sus să crâqă că acum de- 

aură semă îl trag pe dânsul şi nu pe altul. 

Ortacii lui Agheran, după-ce vedură că muierile lor nu 

    

:) Nu se aleasă steamăta=nu să aleasă nimica, nici urma nu Să 

mai vădu.
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sunt aşa de frumâse ca a luj Agheran, să necăjiră foc şi 
hotărără mârtea lui. 

Credând dar că'l trag pe el, pe buricul pământului în sus 
să făcură că scapă furia din brânci şi din înălţimea, aceea 
mare calul picâ jos de se făcu tot mici folturi. Agheran 
Yemânsă dar în lumea, smeilor, singur singurel, necăjit şi amă- 
rât ca vai de el. Dupa multă bătae de cap îi plesni prin 

minte să facă din barba lui Salcotea o scară lungă, mai 
lungă de cât buricul pămăntului. Prinse apoi un puii de 
bujigoie, care virise Şi el să mârânce din hanurile 1) smeilor 
omoriţă. 

Pe puiul aiesta "1 prinse şi-l învăţă de asculta de dânsul ori 
ce-i dicea. După ce crescu mare îi legă, de picidre scara făcută, 
apoi îi dede dârva pe buricul pămentuiui în sus. Când ajunse 
bijigâia deasupra pămentului, îmdlă cum îmdlă şi se încălci 
cu scara pe după nesce copaci, dar asta o fost tocmai pe 
gândul lui Agheran. care vEdend că scara nu se mişcă, stă 
țepănă, plecă pe ea în sus Şi după o cale lungă Şi grea ajunse iar pe pământ. Lucru ce] dW'ântâiii îi fu că descălei 
capătul scărei de după copaci şi sclobodi bugigâia, care era mai mortă de fome, apoi se desă să-'şi caute pe nevastă-sa Sclipici6sa, nevasta lui Agheran, pentru că era cea mai frumâsă, era, urgisită de cele alte fete de smeu. Ele o si- lea ca să măture prin curte, să le aducă apă şi să margă cu porcii la pişure, iar de mâncare îi da numai coji de mă- măligă înflorită. Cât de mult dorea ea să se ducă iarăşi în ţera ei ? numai nu scia calea. 
Agheran o găsi plângând Şi văitendu-se lângă turma, cea 

mare de porci. Vă puteţi închipui mânia şi ura lui Aghe- 
ran pe ortacii lui, ba şi pe cele 3 fete de smeiu !. Necă.- jit foc, se duse la casa lui pe care de multişor o pără- sise şi cumi, vedură cei trei fraţă de.cruce a lui, tăţă înlem- niră. El însă îi omoră, ca pe nisce ortaci necredincioşi şi 

    

) Hanţ=hoit,
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din nevestele lor fâcu bani de aramă, de argint şi de aur; 

adecă făcu potorânce, pițule şi galberi, apoi să luă, cu Sclipi- 

ci6sa la drum şi nu să opri părd acasă la mă-sa, care acum 

abia putea iîmbla de bătrână. 

Făcură apoi o nuntă mare şi frumosă la care chemară 

pe tăți meri din lume, le împărţi apoi Agheran banii fă- 

cuţi din Potoronca, Piţula şi Galbira, jucară Bai de qile şi 

atâta era de mare bucuria în cât şi mara lui Agheran să 

luase la sbâcuri (sărituri) cu un fecior de împărat Apoi să 

fi vădut, dragul mei ga-lui dumnedet. sfântul, cum se mai 

înverteati de le mergea, foc din călcâie. Ei dirept să vă spuii 

încă mă uitam cum să întorc şi dacă nar fi virit un Dum- 

nişor al smeilor să mă inghioldsscă cu cotul şi să m5 în- 

burde ae să mă duc cât colo, pâte că şi ei jucam. Aşa "i-am 

lăsat să'şi mărânce şi fără de mire ospăţui, 

Uitam să v5 spuiii, că iezi, do iesi, nu sciii dacă mai trăesc, 

cire o vrea să scie uşor ar putea afla, dacă se va duce să 

întrebe.
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Casa Iancului în Vidra de sus   
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  AMINTIRI ISTORICE 

Din causa celor două mari revoluţiuni: revoluţiunea 

lui Horia de la 1784 şi revoluţiunea lui Iancu de la 

1848—49, petrecute în coprinsul munţilor noştri, unii 

dintre etnografii străini pretind că Muntenii ar fi crudi 

din fire şi iubitori de -vărsări de sânge. 

Daca acei scriitori ar fi studiat serios causele, cari au 

provocat acele evenimente sângerâse, suntem siguri că 

n'ar fi putut atribui Muntenilor asemenea însuşiri, pe 

cari nu le ai. 

Pentru a fi scutiţi de imputări că am fi părtinitori, 

s6ii pasionaţi, în dorința nostră, de a ilustra acele cause, 

asi, avut efectele lor, vom resuma condiţiunile poli- 

rul înaintea, acelor miş- 

n Istoria dreptului tran- 
19 

cari 'şi- 

tice şi sociale în cari trâia popo 

cări şi cari sunt lămurit descrise î
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silvan 1) a savantului profesor de la Universitatea din 
Cernăuţ, Fr. Schuler de Litloy, mai nainte profesor la 
Academia de drept din Sibii. 

„După ce fruntaşii Românilor, dice eruditul profesor, sai 
contopit cu aristocrația maghiară, țăranii au fost supuşi la fe- 
lurite servicii de sclavagii, servicii cari variată de la o localitate 
la alta, atât de mult, în cât ei ne mai putâna constitui un ele- 
ment etnic închegat spre aşi afirma dominaţiunea teritoriului 
și a drepturilor împreunate cu el, națiunea română era es- 
clusă, şi de la afacerile țării, ale cărei întocmiri se înteme- 
iai pe sistemul representativ a claselor privelegiate de 
atunci. 

„Se înființase o lege corespun dătore cu egoismul aristo- 
crat din evul meâiii, legea care a, fost proclamată de cele 
trei naţiuni domnitâre (1437 — 38) şi care dicea, că, de-şi na- 
țiunea valahă nu face parte din clasele privilegiate ale pa- 
triei şi credinţa ei nu aparţine la religiumnile recepte, ea to- 
tuşi se mai pote tolera, în ț6ră, propter regni emolhumentaun.« 

La pagina 415 autorul, vorbind despre drepturile ju- 
deţelor (comitate) între care era şi acela relativ la ale- 
gerea funcţionarilor judecătoreşti şi administrativi?) dice 
în notă următdrele ; 

1) Siebenbirgische Rechtsgeschichte. Compendiarisch dargestellt von Pr. Schuler v. Libloy, professor an der K. R. Rechtsakademie zu Hermannstadt, Ausschussmitglied und secretăr des Vereins  fiir sie- benbiirgische Landeskunde. Iund II Band. 1855. 
2) La înființarea dualismului, în anul 1868, alegerea funcţionarilor judeţeni şi a judecătorilor de la tribunalele de prima instanţă a fost, restabilită întocmai ca înainte de 1848. La 1873, guvernul ain Peşta însă convingându-se de neajunsurile sistemului electiv, magistraţii au fost declaraţi inamovibili şi numiţi după cum erai şi în timpul ab- solutismului austriac, iar funcționarii administrativi judeţeni se aleg şi astădi din 5 în 5 ani, de către consiliile judeţene. Alegătorii se com- pun din două elemente privilegiate : din nobilă, cari se bucură, de drep- tul electoral în virtutea naşcerii şi din bogag, sâ așa numiții virj- şti, în virturea averii, 

!
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„Era un timp când lumea se plângea că nobili pândeaiă 
la drumul mare (Karlsburger Archiv. coli. pat. Dlibl. f. 149 etc.) 

„Mai pe urmă încetând dreptul pumnului şi venitul mo- 
şiilor ne mai ajung6ndu-le s'au gândit lu alte mijlâce de 

câştig: (Riehl, Burgerl. Gesellschaft 2 Auflage pag. 145) la 

crearea, aşa, numitelor oficii asesoriale,“ (tribunale de prima 

instanță cu judecători aleşi). 

Cu prtvire la traiul nobililor din care se alegeaii func- 

ţionariă, d. Schuler reproduce după giarul maghiar Hon- 

derii, care la 1847 scria în acâstă privinţă următârele : 

Pentru nobilul tânăr în judeţe, singura perspectivă era 

g6na după funcțiuni. Voind să trăiască bine, fără să aibă 

destul venit, umbla să găs6scă o funcţiune, silindu-se la a- 

legerile generale să alunge din funcţiune pe fraţele săi, ca 

să pue ei mâna pe ea. 

Ogorul s&ă, fiind numai de o palmă de lat, tăia cu plu- 

gul din al vecinului stă; vitele lui fiind slabe, le nutrea 

în holdele și livedile nobilului mai sărae, s6i în ale să- 

teanului. Ă 

Punând însă mâna pe vre-o funcţiune, sfânţuia cât se 

putea mai mult, căci scia că după unul, s6ii doui ani, ia- 

văşi remâne pe din afară. 

Modul alegerilor tot d. Schuler ni'] arată, reprodu- 

cend după revista maghiară Vildg, de la 1842 urmă- 

torele : 

La 31 Octobre sati ales în judeţul...... patru sub-prefecţi. 

Alegători, s6i aşa numiții corteşi, eraiă cam o mie la număr: 

Fie-care alegător a primit câte patru fiorini. Nu Rep N 

esplica, cum se putea face acestă, risipă în numele ant ! 

nii, legalităţii, dreptăţii Şi onestităţii ? Acestă Sum n Ap 

de doui ani, adică până la nouăle alegeri genera e, ae 

voe se putea recâştiga. Alesul în asemenea mo aa p A 

fi mulţumit; el scia că numai prin ruinarea mora Ş
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terială a soţilor săi nobili a putut să 'ȘI cumpere noua sa 
funcţiune. 

Voi alegătorilor din H.... privind la faptele v6stre, ţre- 
bue să v& înfioraţi. Uitaţi-vă cum o mie de alegători no- 
bilă îşi petrec n6ptea în crâşma aceia, înconjurați de femei, 
spărgând unii buţile cu vin, iar alţii sdrobind podinele, me- 
sele, scaunele, uşile Şi ferestrele întocmai ca nişte duşmani 
năvălitori, 

Mai aruncaţi o privire Şi la socotsla, birtaşului Şi veţi 
vedea în rubrica întitulată : furate de nobilii domni, pui de 
gâină, felinare, furculiţe, cuțite, păhare etc. şi aceşti o mie 
de nobili după o nâpte de orgii îngrozitore se alsgă în re- 
vărsatul dilei judecători de la care atârnă viaţa, averea, o- 
n6rea Şi Siguranţa, publică şi cari nu erai numai ai lor, ci 
şi ai menobililor în număr de două-deci de ori mai mare de 
cât ei şi totuși n'aveai nici o influență asupra alegerilor ! 

„S6rtea iobagilor, urmâză savantul profesor des citat, de- 
venea, din ce în ce mai aspră. Pretenţiunile relative la tot 
felul de servicii se sporeaii în mod atăt de neuman, în cât 
în fine, ţăranul transilvan, degradat la rolul ae Sclav, numai 
vedea alt. mijloc de scăpare de cât numai în revoluțiuni pe faţă. 

În mijlocul acestor suterinţe se ridică, ca un luceafer, 
omul născut din opincă şi începe a răspândi pintre să- 
teni idea libertăţii, egalităţii şi dreptăţii încă înainte de 
isbucnirea revoluţiunii francesă de la 1791. Se pste 
chiar că în acel timp cel din apusul civilisat nu sciai 
că în răsăritul depărtat, Moţii începuseră, lupta. pentru 
acele principii salutare, cari stau scrise cu litere de aur 
în inimile tutulor şi cari în urmă, prin valor6sa naţiune 
francesă, sguduiră temeliile putredului feudalism. 

Abţinendu-ne însă de a face un studii politic-istoric,
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vom relata numai tradiţiunea păstrată în popor în pri- 

vinţa eroului revoluţiunei române de la 1784 şi al că- 
rui nume era, Hor:a, născut din neamul Niculeştilor, în 
comuna Albac, cătunul Arada, pe culmea dealului Fe- 

ricet, unde şi astădi se pre vedea casa lui şi de unde 

coprindi cu ochii întreg ţinutul Moților. 
B&trânul albăcean, anume Simion Mătieş, adesea ne 

spunea că cu ocasiunea prinderii capilor revoluţiunei, 

cari sati fost refugiat în peşterea din muntele Alunul, 

unul din cei şepte trădători, aruncându-se asupra lui Ho. 

ria ar fi dis: 

Sai 'n sus că sus te-om pure 

Numai să se torcă fure! 

De asemenea şi bătrânul I6n Nicula Doşiţiă, care în 

timpul revoluţiunii era de 14 — 15 ani, ne mai spunea 

că după vinderea sângelui nevinovat al lui Horia, unul 

din trădători, cumpărând pe banii primiţi un pătrar 

(baniţă) de grâă din care făcend pâne, când a scos 

din cuptor un coc, pe care frăngându-l în două a că- 

dut din mijlocul lui un glonţ de sânge închegat, care $ a 

învîrtit, ca un pristin de mai multe ori prin casă. Acâstă 

vedeniă Va înspăimentat amar şi părându-i-se că ar fi 

chiar sângele lui Horia a început să'l mustre consciinţa 

atât de mult, în cât ne mai avend stămpăr, pentru pe- 

catul comis, a murit, ca vai de el, rătăcind prin maps 

şi prin păduri, iar descendenţii principalului autor ai 

trădării Nuţu Mătieş, astădi trăesc în cea, mai cumpli 

miseriă. 

Din epoca de atunci a ră 

populare, din care lăsăm se urme 

maâs o mulţime de cântece 

ze aci unele părţi din-
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to poemă audită la 1885 în Vidra de sus e la bătrâ- 
nul Gavrilă Bădescu. 

O ce lucru minunat ! 
Grâznie Şi "nfricoșat; 
Lucru vrednic de poveste 
Şi ?ntemplare fără veste. 
Lucru ce s'a, întâmplat 
Pe Criş şi ?n Câmpeni 'n sat. 
ŞI pe țeră mai ?n jos 
La Ighi şi la Cricău 
Pe sub munți pân'n 'Trăscău, 
Şi mă rog de ascultare 
să vă spui acea 'ntemplare; 
Că, Crişenii, având nevoe 
Că nu le dai: domni voe, 
S'ai vorbit cu nişte Moţi 
Să se r&scâle cu toţi. 
Bătând pe la Mihăileni 
Or trecut şi la Câmpeni. 

* 

% + 

Dar vă rog de ascultare 
Se vă spui un lucru mare, 
Că, vind înc6ci Crişenii 
Mestecaţi cu Albăcenii, 
Cu porunci împărăteşti 
Si cun domu din Nicaleşti, 
Care Horia se chema 
El însă Craii se numea, 
Mulţi diceaii căi mincinos, 
El dicea că-i ae folos : 
Să asculte că nuj glumbă , 
Că-i va, scâte de la muncă, 

* 
* X%
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Acum luaţi aminte, 
Să sciți d'acum inaite, 

Măcar şpan, măcar liră 

Facă cum poruncesc ei; 
Că pentru acest folos 
Am imblat la Becii 'n jos, 

Se v'aduc vouă dreptate, 

Se vă fie păn'la morte, 
Şi la pruncii voştri "n lume, 

Să le fie a Horii nume. 
De Iosif acum nimica 

Vouă nu vă fie frică. 

Acolo nimic nu dăm, 

Ei singur sciă ce lacrăm. 

Numai de min'ascultaţi 

Cu lănci şi cu pusci vă gătaţi. 

Cine n'are armă bună 

Cu noi nu fie *mpreună; 

i care-i fecior voinic 

S'aibă acnm şun tulmic. 
= 

FR 

taţi acum toţi *mpreună 

Demi căpătaţi şi cunună, 

Cumaună *mperditescă 

In vecă să mă pomenăscă, 

Cam fost Craii şi stăpân 

Şi general de Român ! 

Pe min'să m& străjuiți 

La culcat şi la sculat 

Ca pal vostru *mperat ! 

Vă voiii scoâte din nevoe 

Şi vă va fi vot pe voe; 

Nu veţi mai avea năcaz 

De nevoile ce-aţi bras. 

* 
e
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Din noii să mai luaţi aminte, 
Că d'acum înainte, 
Cu toţii trebue să lucraţi 
Ca eii Foria cel lăudat 
Să n'ajung să fii s'acățat ; 
C'alţii *n gura mare 
Să strige fără cruţare : 
„Vedeţi pe cei lăudaţi 
„Cum zac acum acăţaţi | 
„Vedeţi cei ce vor sărobi 
„Trupul Closcii şal Horii ; 
„al voştrii cei cinstiți 
„Zac acum dărăburiţi ! 
„Vedeţi cum Vaţi "nşălat: 
„Cu Horia cel ludat 1 

= 

+» 

Ce-a dis Horia s'implinit 
El a, fost dărăiburit, 
D'impreună cu Closca 
Aici ?n Alba-Iulia. 
Când i-a ars, eşa o pară 
De se vedea peste ţeră; 
lar când se sfirşaii pe r6tă 
Toţi v&dură o minune, 
Care nu se pâte spune, 

Avram Iancu. 

Aceleaşi cause provocară Şi la 1848 în Transilvania tot aceleaşi efecte ca Şi la 1784, 
In acel an furtunos, sufletul mişcării Românilor era Avram Iancu, născut în Vidra de sus âin părinţi săteni. In privinţa acestui eroii al munţilor s'a dis multe şi
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noi pentru a nu-mai repeta cele scrise, ne mărginim a 

înregistra numai nişte date pentru complectarea biogra 

fiei lui şi pe cari le-am audit de la foştii săi tribuni: Mi- 

hail Anareica şi Clemente Aiudeanul din Câmpeni. 

Cetirea, şi scrierea, în limba sa maternă, lancul a în- 

vățat'o in satul s&i natal de la învățătorul de atunci, 

Mihail Gomboş. Din Vidra a trecut la şe6la primară din 

Campeni, unde funcţiona ca învăţător, Moise I6nette. 

Sedlele gimnasiali le-a urmat la Slatna şi ştiinţele filo- 

sofice şi juridice le-a terminat la Cluş. Pretutindeni a 

fost cel mai bun şcolar. 

Statura Iancului era mijlocie, profilul lungăreţ, nasul 

proporţionat, iar părul şi barba sa era galbină. Ochii lui 

albaştrii, ca viorelele, înfăţişaiă o privire blandă, însă un 

caracter resolut. 

In timpul revoluţiunii, îmbrăcămintea lui se compu- 

nea Gintr'un cojocalbastru cu blană de miel pe mărgini, 

pălărie simplă, ca a tuturor Moților, şi cu pene de CO- 

soş în ea, iarna însă purta cuşmă n6gră de piele de miei. 

Pantalonii erai strimţi şi veriţi în cisme mari, întocmai 

ca a călăraşilor. 

Peste mijloc era încins cu 0 sabi 

tru pistâle cu câte două focuri ; iar 

atârnati două carabine, unul de o parte şi cel-lalt de alta. 

Avea doul cai: Brutus şi Lucia şi eraun excelent că- 

lăreţ. Când s'aventa pe cal, Brutus scăpăra scantel din 

pote6ve, fornăia pe nas, ochii i se inflăcărau + ca o 

focului şi salta, în aer, iar Tancul comanda liniştit ŞI 

ţii se băteau ca lei). 

In ajunul revoluţiunii trec 

terea nopţii doui călăreţi, ca douănă 

ă şi la brâu purta pa- 

de oblâncul tarniţii 

ătorii adese vedeai în pu- 

lucă, săltând cu call
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prin codrii şi pe poteci şi mergând dintr'un sat in altul, 
de la o biserică la alta, era Iancul cu credinciosul 
seu ajutant, Clemente Aiudeanul, cari în întruniri noc- 
turne, prin cuvinte pătrundă&târe până în adâncul inimei 
omului, lumina poporul asupra evenementelor, cari se 
apropiau. 

La t&rgul Floriilor în primă-vâra anului 1848, Moţii 
eraii adunaţi la Câmpeni. Tancul se iveşte în mijlocui lor 
şi le gice: 

„De adi înainte numai de mine şi de împăratul se 
ascultați !“ 

Din acest moment, Iancul devenind cel mai iubit om 
al Moților, guvernul transilvan a trimes în munţi pe vice- 
comitele George Păgânul, nobil român de neam din Clo- 
potiva, cu ocompaniă de soldaţi, ca să pue mâna pe el. 

Espediţiunea militară a stat mai bine de o lună de 
dile în Vidra de sus şi cu tote că conducătorul ei a pus 
un premii de mai multe sute de galbeni pe capul Iancu- 
lui, totuşi de astă dată nu s'a găsit nimeni, care să fl 
cutezat se trădeze pe Regele munţilor. 

In tot timpul cât a stat puterea armată în Vidra de 
sus, Iancul se întreținea într'o pădure seculară de fag, 
dintre comunele Vidra, Blăjeni şi Bulzeşti şi marea, po- 
pularitate de care se bucura, şi-a câştigat'o în timpul 
revoluţiunii în mijlocul luptelor. 

lancul concentrase puterea civilă şi militară în mâ. 
nile sale. Avea minte mare, era bun cu cej drepți, aspru cu cei răi, nu era fricos Şi era de tot resolut în tâte afacerile sale. 

Din documentul, pe care îl lăsăm sa urmeze mai Jos, se constată cum proceda Iancul la inrolarea oştirei sale.



  

299 

Acest document e scris şi sub-scis chiar de mâna lui cu 
slove cirile şi noi primindu'l în original de la venerabi- 

lul preot, Romul Roman din Bistra, îl publicăm cu li- 

tere latine : 

Iubite Părinte, 

După primirea or6nduelii aceştiea, în dată se scrii, pre toţi 

ficiorii din parochia Dumitale, de la 18 ani. până la 50, cu 

cea mai mare luare de s6mă, să nu se facă ceva mişălă- 

tate pe cum până acum se făcea. cu grabă să se facă con- 

scripţia acesta şi să se trimită în Jos. 

Câmpeni Februarie in 12 gile 1849. 

IANCU ; Gensral. 

CORCHEŞ ; Maior 

Dinu”o poclamaţiune adresată Românilor la 4 Martie 

1849, de asemenea se constată cât de bine scia el se ţină 

ordinea între locuitori pe care îi iubea din inimă ŞI cu 

care era drept şi sincer. Acâstă proclamaţiune e scrisă 

de mână străină cu litere latine, dar e subserisă chiar de 

Iancul şi subscrierea lui e cu slove cirile. 

Proclamaţiunea, sună ast-fel: 

Fraţilor Români! 

Obştâşca, bună stare, în care se raqimă fericirea i 

numai prin rândul bun se pote susţinea ; rendu - cinsti 

fi cand tot omul din inimă şi prin fapte pd ca nici 

dreptatea, adică tot omul ar fi drept. Dai ani, cari şi 

un sat, nici un ţinut este în care să nu île o dica î 

din inimă şi prin fapte nu cinstesc dreptatea, 
, , a ca 6- 

tot locul se află şi 6meni nedrepţi, pentru aceea
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menii nedrepţi să nu pâtă turbura rendul bun, fericirea de 
obşte, s'aii ridicat, între Gmeni judecători ; deregători, cărora, 
toți suntem supuşi cu ascultare şi cari ai strânsă datorie 
a face tuturor dreptate, a înfrâna, fără, de legile, a pune pe- 
dici acestora şi cele făcute ale pedepsi după asprime, ca 

"dreptatea să nu să cutrupâscă şi drepţii în drepturile sale 
să nu să întulbure, adică să fie renânl bun, fericirea, de obşte. 
_Eă am înţeles că vre-o câți-va din ţinutul nostru încep 
a face puternicii, a fi neascultători către deregători, adică 
încep a tulbura rândul bun, fericirea de obşte. 

Ei, care împreună cu voi pentru dreptate, adică pentru 
fericirea, de obşte m'am luptat, şi mă lupt, nu vreau ca a- 
ceia să se tulbure, fără vrea ca rânânl bun de acum îna- 
inte mai tare să se ţie şi aceea gândesc că cei mai mulţi 
dintre voi asemenea cu mine voiţi. Drept de aceea vă sfă- 
tuesc că de acum înainte nimenea maj mult se cuteze a 
face puternicii, a fi neascultător că acela cu prinsâre ŞI cu 
gl6bă de bani aspru se va ' pedepsi Şi tot neascultătorul, şi 
prin Esecuţi armaţi din garda naţională pe cheltuiala lui 
trimişi, la ascultare se va duce. Fieş-care dintre voi, drep- tul șăă să'l caute mai d'ântâi la scaunul sătesc, care numai singur în sat are putere a judeca pirele fieş-căruia; daca 

“nu s'a putea cum-va, destuli cu judecata scaunului sătesc, atunci să mute pâra la Magistratul ținutului din Câmpeni, unde făcându-se judecata, se va lua înplinire, adică, care ce a ajuns cu pâra va căpăta în stăpânire, ca şi care a perdut pâra, numai afară de stăpânirea, aceea ce s'a perdut prin ea, se pâte pâri la locurile cele mai înalte. 
Omenii aceia, care ai cădinţă, la moşiile cuprinse de Fise ca sterpe, să vină la Magistratul Câmpeniului. Apropiindu-se acuşi lucratul pământului se îndatoreză scaunul sătesc că acar ce-fel de pâră, afară de datorii, se ţie la judecată, să judece după, dreptate, după cunoştinţă, că pentru judecata făcută, judecătorii nu numai înaintea, Gmenilor, fără Şi înaintea Dumnedeului, sunt datori a da s6mă ; aşa s'a făcut orenduială şi la Ma- gistratul din Câmpeni, ca Şi acolo pârile cu putinci6să gră-
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pire să se judece. Unde nu sunt până acum scaune săteşci, 

s'a puternicit prin mine judele primar din Câmpeni, Iosif 

Şterca, Şuluţ, ca pe Jângă alegerea poporului, să le ridice în 

tot satul cât cu mai mare grabă. 

Câmpeni 4 Martie 1849. 
AVRAM IANCU 

Prefect 

După întrâcerea împăratului la Viena din călătoria ce 

0 făcuse în anul 1852 în Transilvania, sai început în 

munţi lucrările pentru facei ea catastrului. Intre cei în- 

sărcinaţi cu lucrările erai şi foştii tribuni, M. Andreica 

şi Dorobont, şi îndată la început s'a născut neînțelegere 

între aceştia şi comisiunea însărcinată cu supraveghe- 

rea lucrărilor. 

Comisiunea stăruia că anumite părţi de păduri d'ale 

comunei Cerieje .să fie transcrise în favorea Statului. 

Tribunii, ca representanți ai comunei, se opuneau. 

Preşedintele comisiunei, aaministratorul bunurilor 

Statului, Lazar, bănui pe tribuni car lucra la îndemnul 

lui Iancu, ca să răscâle din noi poporul, de aceea ordonă 

arestarea, lor şi trimeţendui la Abrud, i-a ţinut în închi- 

s6re 6 săptămâni; iar Tancul, la ordinul comandantului 

militar, Springensfeld, a fost escortat de o companie de 

soldaţi la Alba-lulia. 

Cum a fost tratat în închis6re şi cum â 

a fost pus în libertate se scie în de ajuns 5 

sfaşie inima de durere pentru â mai reveni. 4 

Tancul, acest suflet nobil, Vă trăii pentru etern! 

în inimile tuturor Muntenilor. Memoria lui va rămânea 

vii păstrată, căci nu e muntean, care să nu transmită 

trăit după ce 

i nouă ni se 

ate
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copiilor s&i prin căntece virtuțile acestui eroi al mun- 
ților. Din mulţimea acelor cântece reproducem aci una, 
pe care încă în copilăriă am audit'o cântându-se de 
Munteni: 

Sc6lă Iancule din somn, 
Daca vrei să te faci domn, 
Și "ţi ia sabia într'o mână 
Şi-o spală de rugină. 

lancul subia, își lua, 
Din teacă că o scotea, 
Prin duşmani 0 'nvertea, 
De rug'nă o spăla. 

Kossuth din gură grăia.: 
Dă-te Iancule "'ndărăpt, 
Să nu-ți trag un glonţ?n pept. 
Dă-te Iancule legat 
Sa nu ți reg an glonţ n cap. 

Tancul din grai grăia: 
Nu-s muiere "nvălită 
Sa-mi fie de Unguri frică ; 
Ci 's voinic Şi comandant 
Cu Ungurii să mă bat, 

Pe drumul Cluşului 
Mergea €stea: Iancului 
Incărcată de bucate 
Duc la lâgăr de mâncate.
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lancul din gură grăia: 
Dragii mei feciori iubiţi, 

Staţi ?n loc şi poposiţi, 
Şi 'ntraţi ?n Cluş cu drag, 

Şi ve bateţi vitejeşte, 

Şi vă luptaţi fecioreşte ! 
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